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Apontamentos biographicos

FILHO único de João Diogo de Barros Leitão e Carvalhosa (a) e de sua
primeira esposa D. Marianna Rita Xavier Porcille ÓKelly Ribeiro
Rangel (è), o 2.° visconde de Santarém ^Manuel Francisco de Bar-

ros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa—nasceu em
Lisboa a 18 de novembro de 1791, em casa de seu avô paterno, situada á

rua da Paz, freguezia de Santa Catharina, e em cujo oratório particular foi

baptisado no dia 3 de dezembro seguinte (c).

Orphão de mãe desde os 8 anno? incompletos {d) e collocado por seu
pae no CoUegio dos Nobres, quando já havia completado 1 1 annos de
idade, frequentou este estabelecimento de instrucção durante 4 annos e

9 mezes, isto é, desde o dia 24 de janeiro de i8o3 até 23 de outubro de

1807, sendo o seu nome de inscripçãq, nos livros respectivos, Manuel
Francisco de Barros de Sousa Porcille ÓKelly (e).

À partida da familia real para o Brazil, em novembro deste anno,

{d) Este João Diogo— mais tarde i.° visconde de Sanlarem— teve por pães a Manuel
Francisco de Barros e Mesquita (3.° senhor do morgado de Vaqueiros, cavalleiro da Or-
dem de (^hristo, fidalgo da Casa real, guarda-roupa do infante D. João e da rainha D. Ma-
ria I, escrivão da Fazenda na Junta do estado e real casa de Bragança) e D. Maria Barbara
Thereza de Sousa Carvalhosa, casados nos Olivaes. Manuel Francisco de Barros e Mesqui-
ta faleceu, na sua casa da rua do Sacramento á Lapa, a i5 de março de 1806, com 77 annos
incompletos e era filho segundo de João Lucas de Barros e Mesquita e de D. Marianna Eu-
lália de Lima, casados a 8 de fevereiro de 1714 na freguezia de Santa Catharina (Paulis-

tas) e moradores á rua da Paz, da mesma freguezia.

(b) Filha herdeira de António Bernardo Xavier Porcille (fidalgo da Casa real, do
conselho da rainha D. Maria I, cavalleiro da Ordem de Ghristo e desembargador do se-

nado de Lisboa) e de D. Marianna O'Kelly, residentes no palácio dos Porcilles, ao Soc-
corro. («Lisboa antiga», ed. de igoS, vol. 3.°, pag. i5, nota i),

(e) Archivo parochial da freguezia de Santa Catharina, Liv." 17 dos Baptismos,
pags. 154.

(d) D. Marianna Rita faleceu a lõ de novembro de 1794, havendo casado, na fre-

guezia do Soccorro, em 7 de outubro de 1788.

(e) Torre do Tombo — Archivo do Ministério do Reino — Liv."" 17 (pags. 18), 63
fn.» 18) e 81 (pags. i38). Em uma «Relação dos Diplomas de .Mercês Concedidas por
Sua Magestade Imperial e Real o Senhor D. João VI», correspondente ao «.Anno de
1S06», lê-se : '•Manuel Francisco de Barros Porcille 0'kelly, Portaria de Habito de
Christo com ii.^ífooo reis de Tenç^». («Gazeta de Lisboa» de 28 de julho de 1826) No livro

das desobrigas da freguezia de N. S. da Ajuda, correspondente a 1802, está inscripto sim-
plesmente com o nome de Manoel Fr. <:o de Barros, f.o menor.



julgo dever attribuir a sua saída daquelle collegio nesta data. O certo é

que elle embarcou para as terras de Santa Cruz em companhia de seu

tio Francisco José Rufino de Sousa Lobato (a)—guarda-roupa de sua ma-

jestade, depois i." barão e i." visconde de Vilía Nova da Rainiia, guarda-

jóias, porteiro da camará, mantieiro e thcsoureiro do real bolsinho—casa-

do, a 5 de fevereiro de 1800, com D. Marianna Leocadia de Barros e Sousa,

irmcã do i." visconde de Santarém, a qual nascera a 9 de dezembro de 1739

e morreu a 7 de fevereiro de i835.

Em uma das notas lançadas ao fundo da pag. 128 da «Biographic uni-

verselle ancienne et moderne», tom. 68 (Paris, 1841), se encontra o teste-

munho irrecusável de que Manuel Francisco de Barros fez a viagem a

bordo do mesmo navio em que ia embarcado o príncipe regente. E' elle

próprio, auctor do artigo «Jean VI (Marie-Joseph-Louis)> (pags. 122-140),

quem no-lo affirma.

Ao passo que seu pae — já então guardajoias, guarda-tapeçarias, thc-

soureiro do bolsinho particular do príncipe regente, apontador dos repos-

teiros, inspector das obras do paço real da Ajuda, porteiro da camará e

escrivão da fazenda dos estados da casa de Bragança — ficava em Lisboa

e aqui continuava a superintender nestas obras, o futuro 2." visconde de

Santarém dedicava-se no Rio de Janeiro a investigações históricas, espe-

cialmente diplomáticas, nos archivos do Estado-, sendo igualmente um dos

mais assíduos senão o mais assíduo frequentador e estudioso quer do Ga-

binete de manuscriptos, confiado á aguarda e arranjamento» de Luiz Joa-

quim dos Santos Marrocos, quer da IBibliotheca Real daquella cidade [b),

cujos livros, como se sabe, haviam constítuido a preciosa Bíbliotheca da

Ajuda, começada a organisar por D. José e enviada para o Brazil por or-

dem do princípe-regente, eai 181 1, conforme consegui averiguar em do-

cumentos officiaes, inéditos.

«Em 1809 (informa elle) principiei a colligir e a classificar por ordem
chronologíca e dividir por potencias todos os apontamentos e noticias dos

documentos diplomáticos que encerram, as nossas relações com as nações

estrangeiras» (c).

la) 4.° filho de José Joaquim de Sousa Lobato (guarda-roupa da rainha D. Maria I)

e de D. Mana Joanna de Henring, e irmão do i.° e do 2.° visconde de Magé. Nasceu a 3o

de julho de 1778 e faleceu a 6 de maio dei83o, sem descendência.

(bj «Manoel Francisco de Barros he hum moço assas louvável pelo seu estudo e ap-

plicação profunda, sendo dos q frequentaõ a Livraria com a maior curiosidade e inte-

resse litterario.» Assim se expressava Luiz Joaquim dos Santos Marrocos em carta di-

rigida do Rio de Janeiro a seu pae, Francisco José dos Santos Marrocos, em 28 de maio

de 1816. (Bibliotheca Real da Ajuda. — Collecção de cartas de Marrocos).

(c) Este trecho faz parte de uma extensa representação dirigida ao ministro dos es-

trangeiros pelo 2.° visconde de Santarém a 18 de dezembro de i852.—Informação idêntica

se encontra na carta que, a 20 de dezembro de 1S45, dirigiu a A. Gomes de Castre,

então ministro dos estrangeiros, ao tratar da sua obra diplomática, na qual se lè : «Em
1809 dei principio a este vasto trabalho, sendo eu o primeiro Portuguez queemprehen-
deo dotar a sua Pátria com um Corpo systematico do seu Direito Puolico Convencio-

nal com as Potencias Estrangeiras, obra tanto mais importante que a Nação Portugueza

era a única que não possuía nem mesmo um opúsculo ou ensaio medio:re e parcial das

suas relações exteriores.»

Nestas linhas se encontra a mais cabal e directa contestação a que qualquer outro



Emmeiados dei8i4 e «em consequência dos trabalhos que já naquella

época havia feito sobre os nossos documentos diplomáticos^, foi nomea-
do conselheiro de embaixada para acompanhar o ministro plenipotenciário

António Saldanha du Gama (depois conde do Porto Santo) ao congresso
de Vienna (primeiro de novembro de 1814 a 7 de junho de 1816).

«O conde da Barca, então ministro dos estrangeiros, deu-me (continua

elle) instrucçÕ:s por escripto sobre o que eu devia fazer no caso que o
mesmo plenipotenciário áquelle congresso viesse a faltar no caminho e com-
municou-me em consequência disso as de que ia munido o dito plenipoten-

ciário. Pela mesma occasião se decidiu em conselho de ministros que, aca-

bado o congresso, se me daria uma missão com o caracter de enviado e

de ministro plenipotenciário.

«Passaram se as ordens para eu ser conduzido com o mesmo Plenipo-
tenciário na corveta (a) que nos devia trazer para a Europa. Mas dias de-
pois, tendo-se considerado que estando eu encarregado da redacção de
varias memorias sobre os limites das nossas possessões ao sul da America
e sobre Olivença para serem enviadas tanto a Londres como Vienna, em
consequência das disputas que então tínhamos com a corte de Madrid, se

decidiu que eu ficasse e que mais tarde iria preencher uma das missões
vagas» {b).

Quer dizer, foi nomeado para tomar parte naquelle congresso, junta-
mente com António Saldanha, mas nem chegou a embarcar, quanto mais
assistir a elle. Nada mais claro.

Continuando, pois, a residir no Brazil. o filho do i.° visconde de San-
tarém (c) pede em casamento a filha mais velha do já então falecido 6."

conde da Ponte (João de Saldanha da Gama) e sobrinha do referido An-
tónio Saldanha da Gama— D. Maria Amália de Saldanha da Gama—com
a qual vem a casar a 3o de novembro de 1816, realisandose o respectivo
consorcio na capella real do Rio de Janeiro.

auctor precedesse o visconde de Santarém em tal emprehendimento. Os trabalhos do
jurisconsulto Diogo Vieira de Tovar e Albuquerque nenhuma influencia tiveram sobre
os de Santarém. (Vide «Annaes das Sciencias, das Artes e das Lettras», tomo VI, pags
826 e tomo X, pags. 26 42 (Paris, 1819).

(a) Era a corveta «Voador». (Carta de Luiz Marrocos, de 2 de julho de 1S14). Esta-
corveta chegou a Plimouth a i5 de setembro. («Correio Braziliense», vol. i3.o, pag. 399, e
«Gazeta de Lisboa» de 5 de outubro, de 1814).

{b) Carta a António Valdez (empregado na Secretaria de Estado dos negócios es-
trangeiros e encarregado de negocies de Portugal nomeado para a Dinamarca e Suécia),
datada de .10 de setembro de i853, em que lhe dá «uma noticia, posto que resumida, mas
exacta de tudo quanto occorreo a este respeito e por datar )á de muitos annos é igno-
rada da maior parte da geração actual.» — A' leitura dos dois períodos do texto acima
(por mim reproduzidos r.o «.Diário de Noticias» do dia i3 de janeiro de 1907), julgo dever
altribuir a primeira parte da 3." das A'olas do snr. Vicente Almeida d'Eça á sua bella
«Oração lida na sessão solemne da Sociedade de Geographia de Lisboa, de 14 de ja-
neiro de 1907», e publicada depois no «Boletim» da mesma Sociedade (n.° corres|ionden-
te a este mesmo mcz),onde o illustre professor mostra seguir uma orientação ditTerente
da que o guiava dois annos antes («Boletim» de janeiro de iqoS, pags. 7), atlirmando
que Santarém exercera funcções diplomáticas no Congresso de Vienna.

(c) O titulo de visconde de Santarém foi creado por decreto de 17 (ou 20 í) de de-
zembro de 181 1.



É então, já casado e pouco tempo depois do seu consorcio, que elle

emprehende viagem para Portugal. E que elle aqui se achava em março
de 1817, prova-o uma sua carta ao conde de Rio Maior, datada de Lisboa

aos 5 deste mez e cuja leitura (com a de outras seis, dirigidas ao mesmo
titular) me foi facultada pela ex.™' marqueza do mesmo titulo.

O seu regresso ao Brazil não deve, todavia, ter ido alem do mez de

abril seguinte.

A «Gazeta de Lisboa» numero 270, correspondente a 14.de novembro
deste anno de 1817, insere um despacho do mez de setembro anterior,

reproduzido da «Gazeta do Rio de Janeiro>, em que Manuel Francisco

de Barros é nomeado conselheiro de embaixada em Paris. Apezar disto,

devo dizer que ainda não encontrei documento algum que me certificasse

de que o nomeado chegou realmente a ^desempenhar este cargo, nem
mesmo da sua estada em Paris antes de 1819(1.1).

Nos fins de 1817 (b), João Paulo Bezerra, successor do conde da
Barca na pasta dos estrangeiros, participa-lhe que lhe estava reservada

uma das missões da Europa, excepto a de Turim— por estar destinada p.\ra

o conde de Linhares.

A 20 de janeiro de 1818 naspe-lhe o primogénito, João Diogo Salda-

nha da Gama, cujo baptismo se realisa na igreja parochial de Nossa Se-

nhora da Gloria (c).

Por decreto de 6 de fevereiro seguinte, dia da acclamação de D. João VI
—sendo ainda desconhecido no Rio de Janeiro o falecimento do i." viscon-

de de Santarém— é concedida uma vida no titulo (d), decreto este que
depois foi confirmado pela carta regia de 5 de junho (e). O i." visconde
de Santarém falecera a 12 de janeiro (/'), tendo casado em segundas
núpcias com D. Alaria José de Sampaio Freire de Andrade (filha de Igna-

cio José de Sampaio Freire de Andrade e de D. Angélica Ignacia Pereira
de Aguirre), a qual lhe sobreviveu e de quem houve três filhos e duas filhas

^

o primeiro dos quaes foi o único que o precedeu na morte (g).

(a) Na < Gazeta de Lisboa» do dia i3 de janeiro de 1818 encontro o seguinte, diri-

gido de Paris a 22 de dezembro anterior : «O Rei recebeo hontem em audiência parti-

cular o Cavalheiro Brito, Ministro Plenipotenciário de Portugal, o qual notificou a S. M.
o casamento do Príncipe Real de Portugal com a Princesa LeopolJina de Áustria».

{b) A copia do documento a que me reporto (cilada carta dirigida a António Val-
dez) diz: "lins de 1818 depois da morte do conde da Barca, su;cedendo-lhe João Paulo
Bezerra, me participou este ministro.» Ss attendermos, porem, a que o conde da Barca
faleceu em junho de 1817 e que o seu successor foi victimaJo por uma apoplexia a 19
de novembro deste mesmo anno («Gazeta do Rio de Janeiro», de 3 de dszembro)— 1817
é que deverá ler-se, e não i8iS.

(c) Não obstante o que se lê no 2 ° vol. da -Resenha das famílias titulares e gran-
des de Portugal'), este João Diogo nunca foi visconde de Santarém.

{dj «Gazeta do Rio de Janneiro» de 10 de fevereiro e «Gazeta dí Lisboa» de [3

de maio, de iSiS.

(e) Torre do Tombo — Reg. de mercês, Liv. 22.°, fl. 22 v.

(/) Faleceu na sua quinta do Cabeço, freguezia dos Olivacs. A 17 de fevereiro se-
guinte cekbraram-se solemnes exéquias no convento de S.Pedro de Alcântara, recitan-
do a «Oroção fúnebre» Fr. Cláudio da Conceição, a qual foi publica Ja neste mesmo
anno na Imprenssa regia, formando um pequeno opúsculo de 47 pags., in-32.°.

{g) D. Maria José de Sampaio, irmã do 1.° visconde de Lançada, nasceu a 2.i de janeiro



Ao novel 2." visconde de Santarém foram concedidos, neste mesmo
anno, as seguintes mercês : propriedade do officio de escrivão do eivei de

Lisboa, vago pela morte de seu pae (a) ; o lugar de guarda-mór do lastro

do porto de Lisboa (Z>\ lugares estes de que, em 1819, foi auctorisado

a tomar posse por seu bastante procurador (c) •, o lugar de escrivão de fa-

zenda da casa de Bragança {d) e a concessão para que se conservasse
na posse e fruição dos oitavos de Pontevel, Ereira, Lapa e Fogaças de Dona
Belida, no termo do Valle de Santarém (e).

Por este tempo chegava ao Rio de Janeiro o encarregado de negócios
da Dinamarca, Dal Borgo di Primo (/"), que depois se tornou muito atTecto

a D. João VI e ouvido o quai se resolveu, mais tarde, que esta missão e

a de Portugal naquelie paiz fossem estabelecidas, como antigamente, por
enviados extraordinários {g). De aqui resultou que, por decreto de 22 de

janeiro de 1S19, anniversario natalício da princeza real, o novo visconde
de Santarém fosse nomeado para servir na corte de Copenhague com o

caracter de encarregado de negócios [h) e com o ordenado annual de
dois contos e quinhentos mil réis; sendo para notar que no mesmo decre-

to figura ainda com o titulo de conselheiro de embaixada em Paris, por
cujo cargo continuaria a receber o ordenado de um conto e quinhentos
mil réis (z), Tendo de ir desempenhar o cargo para que acabava de ser

de 1783 e casou a 18 de junho de 1801, na ermida de Nossa Senhora do Monte do Car-
mo, situada na rua Formosa, freguezia das Mercês. Seus filhos foram : João Lucas, que
nasceu a ig de outubro de i8o3 e faleceu a 28 de fevereiro de 1816; José Joaquim, que
nasceu a 22 de maio de i8o5 e faleceu em i833, ambos solteiros ; D. Maria Izabel, que
nasceu a 4 de julho de 1806, casou com José de Mattos de Góes Caupers e morreu em
182S ; Ignacio José, nascido a 12 de fevereiro de 1809, casado com D. Carlota van Zeller e

falecido em Paris em 1849; e D. Maria Joanna, que nasceu a 9 de agosto de 181 5, casou com
João Miguel Paes do Amaral Faria Pereira e morreu em 1S86. Os três mais velhos nasce-
ram no Alto da Ajuda, e os mais novos no prédio onde se acha instalado o lyceu da 3.= zona
escolar, á Lapa. — O actual visconde de Santarém é hoje possuidor de um bello quadro de
Domingos António de Sequeira representando estas 5 creanças, seus pães e seu tio pater-

no D. António Roberto de Barros Leitão e Carvalhosa, arcebispo de Adrianopolis, que nas-

ceu a 7 de junho de 17Ó3 e faleceu em 1829. Neste quadro acha-se reproduzido um outro

(de Pellegrini ?) em que, também a meu ver, figuram : o pae do 1 .0 visconde de Santarém,
a irmã deste. D, Marianna Leocadia, e o marido desta— Francisco José Rufino de Sousa
Lobato (1." visconde de Villa Nova da Rainha).

(j) Torre do Tombo — Chanc. de D. João ó.", L.' 22, fl. 384.

(b) Idem, idem, L.° 32, fl. 188 v. — Dec. de 4 de junho.
(c) Id , id., L.» 22, fl. 353 v. ; L." 32, fl. 92 e 227 v. — Djc. 8 de fevereiro de 1819.
(d) Alvará de 23 de outubro. Por documento datado de 23 de fevereiro de i852, o

2." visconde de Santarém nomeou seu substituto a Francisco Luiz d'Orcese.
(e) Provisão de 17 de outubro. T. do T., L." 25, fl. 297 e L.« 39, fl. 124 v.

(/") Foi pela I.' vez «introduzido <í presença de S. M. no Palácio da Real Quinta
da Boa Vista», na noite de 24 de abril de 1818. («Gazeta de Lisboa" de 3 de agosto de 1818).

(ff) Carta a António Valdez.
(h) «Gazeta de Lisboa», 27 de abril, n." 98.

(/) Eis o teor do decreto : «Merecen.lo á M nha Real Consideração o préstimo,
instrijcção e mais qualidades que concorrem na pessoa do Visconde de Santarém, Con-
selheiro de Embaixada na Mmha Missão em Pariz, Hei por bem que elle passe a servir-

Me na Corte de (>openhague com o caracter de Mju Enviado de Negócios, e com o or-
denado annual de dous contos e quatrocentos mil reis que compete a este lugar, aletn

do de hum conto e seis centos mil reis de Conselheiro de Embaixada. — Thomaz An-
tónio de Villa Nova Portugal do Miu Conselho o Secretario do Estado dos Negócios do



nomeado e porque uma carta citatoria de Lisboa reclamava a sua presen-

cia nesta cidade para resolução de partilhas de inventario (a), o 2.° vis-

conde de Santarém parte do Rio de Janeiro para a Europa a 9 de abril

desse anno (b), tendo até então colligido um tão grande numero de do-

cumentos diplomáticos que a este tempo constituíam já 80 volumes, pela

sua maior parte in-folio (c).

Em julho ou agosto acha-se em Inglaterra (d), onde faz varias excur-

sões pelo interior; visita a bitliotheca publica de Plimouth e passa a Lis-

boa (f), tendo fixado residência em S. Sebastião da Pedreira, para occupar-

se dos negócios de sua casa, agora mais complexos por causa do inventa-

rio e partilhas determinadas pela morte de seu pae (/"), e para poder entre-

gar-se a novas investigações diplomáticas nos abundantes e riquíssimos mo-
numentos archivados na Torre do Tombo, onde, por aviso régio de 3 1 de

março deste mesmo anno de 1819, havia ordem para lhe serem dadas

todas as copias que elle pedisse (g).

Foi durante esta sua residência em Lisboa que elle recebeu de D.

João VI a mercê da alcaidaria-mór de Santarém, em sua vida {h).

Reino, encarregado interinamente da Repartição dos Negócios Estrangeiros e da Guerrra

o tenlia assim entendido e faça expedir em Consequência os Despachos necessários.

Palácio do Rio de Janeiro em vinte e deus de Janeiro de mil oito centos e dezanove —
Rei». (Ministério dos Estrangeiros — Armairo 28, Caixa 1, Maço 11, Doe. 3).— Na re-

ferida carta a António Valdez, observa o visconde de Santarém : «E como também não

houvesse exemplo até aquella época de um titular ter uma cathegoria inferior á de En-
viado de Secretaria, como recebi com a dita nomeação as cartas credenciaes de Envia-

do para as apresentar logo que a corte de Copenhague as enviasse ao seu encarregado

de negócios. Aquella corte, porem, não pareceu inclinada ao dito restabelecimento.

(a) Carta do visconde ao ministro dos estrangeiros Thomaz António de Villa Nova
Portugal, datada de 24 de março de 1819. — Nesta carta peoe licença para tirar copias,

da Torre do Tombo, de documentos que lhe faltam para a sua obra diplomática, e lem-

bra o exemplo de igual concessão feita a Diogo Vieira Tovar.
{b) Carta de Luiz Marrocos, de 22 de abril de 1S19 — Três das outras cartas diri-

gidas ao conde de Rio Maior são datadas do Brazil : Calumby, a 4 de agosto de 1818,

e Santa Cruz (duas), a 23 de novembro do mesmo anno.

(c) Já referida representação de 18 de dezembro de i852.

(d) Tem a data de 8 de junho de 1819 a carta que Diogo V. Tovar publicou nos

«Annaes dasSciencias, das Artes e das Lettras»,Tomo VI, a que se refere a minha nota(c)

de pag. 6.

(e) Uma das cartas a Thomaz A. de Villa Nova Portugal é datada de Lisboa, aos

20 de agosto de iSig.

(/) OfRcio de 22 de abril de 1820, dirigido a Thomaz .António de Villa Nova Portugal.

Ig) "111.""' e Ex."" Sr. — Tendo-se proposto o Visconde de Santarém a fazer huma
compilação de todos os nossos actos Diplomáticos desde o primeiro periodo da Monar-
chia até aos jiossos dias, e faltando lhe ainda para o complemento deste interessante

trabalho varias copias de Diplomas, e outros Títulos que existem no Real Archivo da

Torre do Tombo, donde se não podem exirahir as referidas copias sem especial Li-

cença Regia : Foi S. Mag.'' Servido, AttendenJo á Representação do mesmo Visconde,

Determinar por Aviso expedido da Cone do Rio de Janeiro em data de 3i de Março do
corrente anno, que do sobredito .-Xrchivo se possão extrahir as copias que o mesmo
Visconde necessitar e pedir — O que portanto participo a V. Ex.' para sua intelligencia

e execução. — Deos Guarde a V. Ex." — Pjlacio.do Governo, em 3o de Agosto de 1818.

— Sr. visconde de Azurara — D. Miguel Pereira Forjaz». (T. do Tombo— Avisos e or-

dens, maço 10, n." 20).

(li) Alvará de 2? de agosto de 1S19 e carta de 19 de abril de 1S20. (Tcre do Tombo,
Liv. 3o.°, fl, 309 v).



2.° Visconde de Santarém

(Conforme a rc)>ru(liir<;no Htliogropliica de Villas Boas,

na coUecção de l'cdro António José dos Santos, Lisboa, H
O retrato original é devido a Ihnehard. Paris, 1821J.





Os acontecimentos políticos de 1820 fazem-no, porem, abandonar ra-

pidamente o nos5o paiz, do qual, a muito custo e com 8 pessoas de fami-

lia, conseguiu sair a 3o de setembro deste anno, chegando a Falmouth a

iSdomez seguinte (a), partindo depois para Londres (b) e em seguida

para Paris, onde chega no dia 21 de novembro (c).

O inverno de 1820 a 1821 pr.ssa-o em Paris, como diz na carta que
dirige da capital franceza para o Rio de Janeiro a 28 de abril deste ul-

timo anno ao então conde de Palmella, que todavia a esse tempo vinha já

ein viagem com a corte para Portugal (íV). Nesta carta o visconde de San-
tarém pede áquelle seu amigo, ao qual suppõe ainda ministro, que o reti-

re de Copenhague, cujos 60 graus de latitude muito prejudicam a sua

saúde.

Dur?nte esta sua residência em Paris, faz «um trabalho o mais árduo
e espinhoso», tendo examinado 74 códices da Bibliotheca Real, alem dos
manuscriptos da Bibliotheca do Pantheon, da Bibliotheca Mazarini (e) e

outros archivos de França (/). E' por este tempo que nos «Annaes das

Sciencias, das Artes e das Letras», publicados em Paris, começam a

apparecer alguns escriptos do visconde de Santarém (g).

Na Áustria realisava-se o congresso de Laybac (/;), c o visconde de San-
tarém é quem em Paris recebe do Brazil certas ordens e instrucções que
deveriam ser transmittidas ao plenipotenciário de Portugal que fosse assis-

tir áquelle congresso (/).

Entretanto rebenta no Rio de Janeiro a revolução de 26 de fevereiro,

que obriga a familia real a voltar a Lisboa. D. João VI entra no Tejo a

{a) Officio de [6 de outubro de 1S20 a Thomaz A. Villa Nova, dirigido de Fal-

mouth.

[b] Officio de 29 de novembro, enviado de Paris ao mesmo ministro.

(c) Em Falmouth, na typographia de J. Lake, é que, sem designação de anno, foi

impresso o opúsculo do visconde de Santarém intitulado Aimlije hislorico miniismatica

de uma medalha de ouro do imperador Honório, do quiiito século da era christã, feita

no Rio de Janeiro em rSiS. . . In-4.'', de 18 paginas.

'd) São também datados de Paris os officios 'que remetteu para o Rio de Janeiro

em 29 de janeiro e 2b e 27 de abril deste anno de 1821.

(e) A visita á Bibliotheca Mazarini effectuuu-se no dia 22 de maio de 1821. {'Noticia

dos manuscriptos pertencentes ao direito publico externo diplomático de Portugal . .
.

,

pag. io5).

(O Carta ds 28 de abri! de 1821 ao Conde de Palmella.

yg) Havendo sido publicada, em «O Constitucional ou Chronica Scientifica, literá-

ria e polilica» (Madrid, 23 de dezembro de 1820), uma carta de Paris, com data de 12 do
mesmo mez de dezembro, em que o visconde de Santarém era accusado de fazer pane
de um conciliábulo antiportuguez na capital franceza—«O Campeão Portuguez» (Lon-
dres, lõ de março de i8-.m) rectifica, dizendo : « ..agora por boa auctoridaJe salicmos,

que nenhumas communicaçoens politicas tem com os inimigos da sua pátria ; e que a

sua residência em Paris he motivada por assumptos liuerarios, e não políticos... As-
sim, quem se occupa de t.TCS trabalhos, por certo não tem tempo, nem vontade de en-
trar em conciliábulos contra a sua Pátria»

(h) Desde 8 de janeiro a 12 de maio de 1821.

(i) Carta a Valdez.



3 de julho {a). O visconde de Santarém, tendo-se deraittido do seu car-

go, regressa também a Lisboa [b).

A nossa Academia Real das Sciencias admitte o illustre diplomata e

estudioso investigador no numero dos seus sócios correspondentes, a i3

de dezembro deste mesmo anno.

Dois annos depois foi-lhe participado pelo conde de Palmella (feito mi-

nistro dos estrangeiros em junho de i823) que o governo o havia nomeado
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário para os Estados Unidos,

em consequência das obstrucções que o governo americano tinha feito á

nossa corte para se negociar um tratado de commercio, mandando a Lis-

boa para esse effeito o general Deaborn com o caracter de Enviado ex-

traordinário e Ministro plenipotenciário, não se tendo concluído esta ne-

gociação com o conde da Lapa, nomeado, em 1822, conf.-rente portuguez

para esse effeito. Os diplomas, porém, não chegaram a ser assignados, em
consequência da recvjea persistente e terminante do visconde em acceitar

essa missão. Os motivos de escusa apresentados a D. João VI foram por

este benevolamente acceitos, de sorte que não só os acolheu, como tam-

bém lhe mandou declarar que não o consideraria fora da carreira e que,

logo que houvesse uma missão vaga na Europa, seria elle o nomeado, con-

servando-lhe, portanto, as honras inherentes.

Poucos mezes volvidos, é escolhido para membro da Commissão da
publicação das antigas cortes e deputado da Junta preparatória creada na

conformidade da carta de lei de 5 de Junho de 1824.

Por proposta do já então marquez de Palmella, foi nomeado guarda-

mór do Real Archivo da Torre do Tombo, pelos decretos de i3 e 27 de ju-

lho de 1S24, sendo ainda vivo o guarda-mór proprietário João António Sal-

ter de Mendonça (visconde de Azurara) (c), por cuja morte, occorrida a 14
de junho do anno seguinte, a propriedade do lugar passa ao visconde de
Santarém {d).

Havia quasi dous annos que o visconde de Santatem exercia as fun-

cções de guarda mór do Real Archivo quando D. Martin Fernandez de Na-
varretc, presidente da Real Academia de iMadrid e auctor da «Coleccion

de los viages y descubrimientos. que hicieron por mar los Espanoles desde

fines dei siglo XV», lhe dirigiu uma honrosa carta pedindo-lhe indicação

{a) A família real saiu do Rio de Janeiro a 36 de abril. A 3 de março Silvestre Pi-

nheiro Ferreira, successor do conde de Palmella, officia ao visconde de Santarém, re-

ferindo-lhe os acontecimentos de 26 de fevereiro. A 19 remette-lhe um exemplar do de-

creto do dia 7, que se refere á transferencia da corte para Lisboa, informando o de que
esta partirá no principio do mez de abril.

(b) Carta a Valdez.

(c) «Hei por bem conceder-lhe a superveniencia do Lugar de Guarda Mór do mes-
mo Real Arquivo, que actualmente occupa muito distinctamente o Visconde de -Azurara,

para nelle lhe succeder, começando desde já a gosar do mesrro ordenado que compete
ao mesmo Lugar». («Gazeta de Lisboa», n.° 172, correspondente a 23 de julho de 1824).— O visconde de Santarém havia fixado residência no palácio do Soccorro.

(d) Neste anno de i825 é que o visconde de Sentarem publica as suas Memorias
clironoIogiCíTH authenticas dos alcaides-mores da villade Santarém, desde o principio da
monarchia até o presente.— Lisboa, in -8.", de 29 pags., sendo as ultimas três de Addi-
taraento. — O auctor foi o 40.° alcaide-mór daquella villa.



i3

dos documentos que neste Archivo se ejicontrassem sobre Américo Ves-
pucio e o descobrimento da Nova Hollanda (a).

A i3 de setembro deste mesmo anno de 1826, é nomeado secretario

da Junta creada para regular o cerimonial e regimento da camará dos
pares, sob proposta da mesma Junta (b).

Tendo falecido D. João VI e tomado a regência do reino a infan-

ta D. Izabel Maria, o visconde de Santarém foi nomeado ministro do rei-

no (terceiro) por decreto de 8 de junho de 1827 (c), accumulando depois
os negócios desta pasta com os da de marinha e ultramar, por decreto de 14
de agosto do mesmo anno (d), de ambas as quaes, porém, veiu a ser exone-
rado por decreto de 5 do mez immediato (e); sendo para notar que na «Ga-
zeta de Lisboa» do dia anterior vinha publicado o aviso seguinte: «O il-

lustrissimo e ex.'"" ministro e secretario de Estado dos negócios do reino,

por motivos supervenientes do real serviço, transfere a sua audiência, que
havia de ter logar hoje, para quinta feira 6 do corrente».

Escrevendo, em 19 de novembro de 1827, ao conde de Rio Maior, que
então se achava em Paris, diz-lhe : «Oxalá que eu podesse conveniente-

mente voltar a esse paiz de Fadas e centro da Sciencia !!!... Gose V. Ex.*,

pois delle emquanto eu gemo com as injustiças dos homens, mas forte com
os soccorros da Filosofia, e com uma consciência sem remorsos, despre-
zando tudo quanto a maldade, a inveja, o espirito de partido possão de
mim dizer. A verdade nua, e transparente aparecerá algum dia» (/).

(a) Occorre-me advertir que — ao contr;irio do que se ir^("ere de dois períodos de
uma «Memoria» publicada no numero de outubro de iyo3 do «Boletim da Sociedade de
Geographia de Lisboa» e na «Revista Porlugueza Colonial e Marítima» de dezembro
do mesmo anno — foi no próprio anno de 182Õ (i 3 de julho) e não depois de 1834 ou em
1842 que o visconde de Santarém respondeu a esta consulta de Fernandez Navarreie.

A carta de Navarrete tem a data de 24 de maio de 1826. A resposta do visconde, de-
pois de vertida para hespanho!, foi reproduzida no tom. 3.° da nColeccion»(i82Q), pag. Soq.

Trasladada para francez, esta resposta foi reeditada no «Bulletin» da Sociedade de Geo-
graphia de Paris, numero de outubro de i835 (pags. 222-23i), sendo precedida de um
"Avant-propos" do visconde, datado de 4 de março deste mesmo anno (pags. 220-222).
Esta traducção foi apresentada por C. Moreau na sessão de 2 de outubro de i835, épo-
ca em que o visconde de Santarém ainda não era membro desta Sociedade.— Vide adian-
te a nota 3.

(6) «Gazeta de Lisboa» de i5 de setembro de 1826.

(c) Suppl. á «Gazeta de Lisboa» de 9 de junho. A 3o deste mez nasce o 2.» filho

do visconde de Santarém, que, no dia 11 de julho seguinte, recebeu o nome de António
e foi, mais tarde, 02" visconde de Villa Nova da Rainha.

(i) «Gazeta de Lisboa» de 16 de agosto. Por decreto de i deste mez e anno, é de-
termidado «que d'ora em diante os Guardas Mores do mesmo Real Archivo da Torre
do Tombo gosem das honras, preeminências e regalias de que gosam, e que competem
aos officiaes mores d^ coroa destes reinos». (T. do Tombo—Maço 12 das Leis, n." 27). Este
decreto ordena que o visconde de Santarém, ministro do reino e guarda-mór daquclle
estabelecimento, o faça executar e expeça os despachos necessários; todavia era o 7.° con-
de da Ponte quem o referendava.

(e) «Ga/cta de Lisboa» de 7 de setembro.—Li algures que esta exoneração fora
devida a não ter querido dar certa mercê ao dr. Abrantes. A propósito direi qiie neste
anno de 1S27 foi impressa em Londres, com a data de 5 de julho, uma «Carta do Con-
selheiro Abrantes a Sir Wiliam A'court sol)re a regência de Portugal e a authoridade
do Senhor Dom Pedro IV».

(/) Neste anno de 1827 a Academia Real das Sciencías de Lisboa publicou, a ex-



Entregue a regência ao infante D. Miguel em fevereiro de 1828, ao vis-

conde de Santarcm foi distribuída a importantissima pasta dos estrangeiros
(de que se exonerara o visconde de Viila Realj por decreto de i3 de março
do mesmo anno (a), conservando-a mesmo depois de D. Miguel ter pas-
sado de regente a rei (h) e até que este, mercê das intrigas que contra o
visconde de Santarém se foram avolumando, o demittiu— quando mar-
chava para Sentarem— confiando então aquella pasta ao conde de S. Lou-
renço, já a esse tempo ministro da guerra.

Entretanto o visconde de Santarém era lambera exonerado de guarda-
mór da Torre do Tombo peio governo de D. Pedro, em julho de i833,
sendo interinamente substituído pelo officíal maior do mesmo estabeleci-

mento, Francisco Nunes Franklin, por portaria de 23 do mesmo mez, as-

signada pelo duque de Palmella, «encarregado por sua raagestade impe-
rial o duque de Bragança, regente em nome da rainha, de uma parte da
auctoridade que, como tal, exerceu (c).

Na noite de 24 para 25 do inez de julho de i833, José Joaquim dos Reis e

pensas suas e na sua typographia, a Noticia dos manuscriptos pertencentes ao direito
publico externo diplomático de Portugal e á historia e litteratura do mesmo pai:;, que
existem na Bibliotheca Real de Paris e outras da mesma capital, e iiosArchivos de França,
examinados ecolligidos pelo segundo Visconde de Santarém. In- 4.", de io5 pags.—Par-
te desta Noticia havia sido dada á publicidade pelo auctor no tomo X (1820) dos «An-
naes das Sciencias,das Artes e das Lettras», publicados em Paris. Esta ed. de 182 7 fora
resolvida pela Academia em sua sessão de 12 de julho do anno anterior.

Conquanto «ordenadas e compostas» em 1824, foi também em 1827 que, por conta
governo portuguez, se imprimiu a Parte i.= das suas Memorias para a historia, e iheo-
ria das Cortes geraes, que em Portugal se celebrarão pelos três estados do reino. In-4.''

de XII-49 pags.—No anno seguinte saiu a Parte 2.=, de i iS pgs., e bem assim : Alguns do-
cumentos para servirem de provas á parte i.' das Memorias (de 108 pags.) e Algunt
documentos para servirem depravas á parte 2." das Memorias . ..(de 346 pags.).

Em 1828 (e não em 1820, como diz o snr. Brito Aranha no tomo XVI do nDiccionario
Bibliographico») é que igualmente foi publicado, em Lisboa, um :." tomo do Quadro
elementar das relaçõespoliticas e diplomáticas de Portugal com as diversas p atendas do
mundo desde o principio da monarchia portuguesa athe aos nossos dias ordenado e com-
posto pelo 2.° Visconde de Santarém Tomo I. Lisboa. Na Imprensa Regia. 1828.
Com licença. In 8.°, de LIX — 43o pags., as quaes abrangem o i." vol. da edição de
Paris (1842) e as primeiras iio pags. do 2.° tomo (i842). A Introducção desta èd. de
Lisboa corresponde ás primeiras LXXVIII da do i." vol. da ed. de Paris.

Em 1829 imprimiu-se em Orleans uma traducção de parte deste Quadro, feita por
F. L. Alvares d'Andrade, sob o titulo de Tableau clémentaire des relationcs politiques
du Portugal avec diferentes puissances du monde depuis le commencement de la vwnar-
chie portugaise jusquà" nos jours, mis cn ordre et composc en portugais par le vicomie
de Santarém. In -8.°, de 56 pgs.

(a) «Gazeta de Lisboa» de 18 de março.—Com a data do mesmo dia i3 demarco,
o Suppl. á «Gazeta» do dia 17 publicava um decreto em que o visconde de Santarém
eia nomeado para fazer parte da Junta por este decreto creada.

(b) Ao visconde de Santarém é geralmente attribuido um Manifesto de Sua Ma-
gestade Fidelíssima o Senhor Dcm Miguel 1, rei de Portugal e dos Algarves e seus do-
mi^ios. Lisboa, i832. Primeiramente publicado na «Gazeta de Lisboa» de 3 de abril de
i832, teve depois varias edições neste mesmo anno, quer em Lisboa, querno estrangeiro
(Barcelona, Paris, Sardenha e Londres).

(c) Torre do Tombo — Maço i5 de Ordens, n." 3i. Segundo informação que em
tempos teve a bondade de forne'cer-me o sr. D. José Pessanha, illustre 1.° conservador
do Real Archivo, o visconde de Santarém era ainda guarda mor a 8 de julho de iSj3,
data em que, nessa qualidade, assignou a nomeação de um continuo. (Idem, id., n." 3i}.



Manuel Vaz Parreiras, por ordem vocal cjue lhes foi dada pelo encarregado

da policia, dirigiram-se á residência do visconde de Santarém, em Bemfica,

e ahi apprehenderam toda a correspondência que encontraram. O auto da

diligencia e inventario dos papeis apprehendidos foram remettidos, a 8 de

agosto, a Cândido José Xavier por Bernardim de Sousa e Luiz Teixeira

Homem de Brederode, sendo nomeada uma conimissão para proceder ao

exame desses papeis.

Ao visconde de Santarém, depois de alguns dias de estada em Lisboa,

foi dado passaporte a 14 de junho de 1834 para Inglaterra. Este docu-

mento era assignado por Agostinho José Fortes e referendado por Emilio

Achilles Monteverde (a).

Outra vez em Paris, ahi fixa definitivamente a sua residência, para não
mais voltar á pátria, senão depois de morto

!

E' ahi que elle então recomeça, com o mais encendrado ardor e amor,
todos os trabalhos litterarios e de investigação interrompidos, ou menos
attentamente proseguidos, nos annos que decorreram desde 1826 até ásua
nova installação em Paris.

Nos períodos que a seguir reproduzo, de uma carta a Rodrigo da
Fonseca Magalhães (18 de abril de 1842), encontrarão leitor não só fiel-

mente retratado o grande amor que o visconde de Santarém consagra-

va ao estudo e á cultura das sciencias, mas também nitidamente espelha-

da a sua alma de patriota insigne.

«V. Ex.* de certo se recorda de que em 9 de agosto do anno passa-

do lhe dizia o seguinte: «Aquelles homens de Estado que conseguirem
fazer parar a tormenta, e o vórtice fatal das revoluções, e das reações

politicas, teem o direito incontestável ao maior reconhecimento da Pátria».

V. Ex.' diz-me que quanto mais se põe distante da politica mais se

approxima da littcratura a cujo estudo deve algumas horas felizes da sua

agitada vida.

Não posso deixar de me felicitar cada vez mais de ter encontrado em
V. Ex.* um amigo em todos os sentidos, das mesmas sympathias c do
mesmo modo de pensar.

. Que teria sido de mim sem o estudo, sem os livros, sem a verdadeira

philosophia que elles inspiram na adversidade?

Ao estudo devo consolações c confortos que sem este não encontra-

ria em circunstancia alguma, e que nenhum poder humano me podia dar;

ao estudo c a cultura das sciencias devo o que todas as honras do mun-
do e todas as riquezas materiaes me não podiam dar, a consideração ge-

ral da Europa augmcntada de dia em dia depois da minha queda do pi-

náculo das dignidades pelas revoluções do meu paiz.

E' aos livros que devo a tolerância dos meus princípios, e as convicções

profundas da indcspensavel necessidade de ordem nas sociedades humanas.
E' ao estudo que devo um numero incrível de amigos; é a este que

{a) Ao sair de Lisboa tinha mais de 120 volumes de documentos diplomáticos e

mais de i5 mil summarios. Na Toire do lombo encontram-se 54 destes volumes.



devo a amisade daquelle que mais provas me tem dado de aífecto; é por

certo a este que eu devo o primeiro de todos, aquelle que mais preso.

E' finalmente aos livros e aos meus trabalhos litterarios que devo a

conquista de um homem como V. Ex.*

Continuemos pois as nossas tarefas litterarias em beneficio da pátria,

e em honra d'eila, e nisto lhe faremos grande e importantíssimo serviço,

serviço real, mesmo politicamente fallando, pois as publicações de obras

e escriptos que recordam os grandes feitos de uma nação, sobretudo

quando ella se tem achado entregue ás commoções civisj divergem a at-

tençáo para as coisas úteis, e para os exemplos de patriotismo, e infil-

tram as bods douctrinas no povo, formam mesmo insensivelmente uma
opinião conservadora da ordem e admiradora da gloria nacional, civilisam

as nações e tornam por fim nullos, ou pelo menos neutralisam os pernicio-

sos effeitos das ambições dos partidos políticos que a propagação das

mesmas doctrinas desarma e confunde.

A propagação das obras históricas dos fastos de uma nação em um
povo pequeno pelo território e pelos recursos physicos e materiáes, é, em
meu entender, ainda mais importante do que nas grandes nações.

Nas pequenas é necessário que o amor da pátria supra a pequenez
physica, em quanto nas grandes nações o mesmo prestigio da sua força

e grandeza as faz respeitar mesmo nas épocas da sua decadência ou de
dissolução civil pelas reações e convulsões politicas».

Sendo já membro das Academias Reaes das Sciencias de Lisboa, Ma-
drid, Turim e de Roma, da Academia das Inscripções e Bellas Letras de
Stockolmo, do Instituto Real dos Paizcs Baixos, da Sociedade Asiática de
França, da Sociedade Real dos Antiquários de França e da da Norman-
dia, do Instituto Histórico e de algumas outras corporações scientificas

— o visconde de Santarém publica, em i835, um opúsculo a respeito do
projecto de M. Mièlle sobre a historia religiosa e iitteraria das ordens mo-
násticas e militares (a).

Neste mesmo anno, em sessão de i6 de outubro, Fernandez Navar-
rete e elle são admittidos sócios da Sociedade de Geographia de Paris,

de cuja direcção o visconde de Santarém foi mais tarde vice-presidente.

Interessantíssimas e valiosas memorias, notas criticas e artigos biogra-

phicos tinha elle já publicado, quer em revistas e jornaes, quer em opús-
culos (/'), quando em 1840 — anno em que se imprimia a edição da cChro-

(ii) Leitre A. M. Mielle, officier de Vuniversité de France, ancien professeur a la

faculte de Leyde, et membre de Vlnstilut Historique, sur sonproject de l histoire reti-

gieuse et littéraire des ordres monastiques et militaires. — In-S.", de 24 pags.
(b) Especialisarei os seguintes trabalhos :

Recherches sur Americ Vespuce et sur ccs pretendues decouveríes em i5oi et i5o3
arec des notes additiouetles— Paris, i83ó, de 71 pags. (Separata do <Bulletin»

da Soe. de Geog.de Paris, outubro de i835 e setembro de i836).— Vide pag i3, nota (a);

Notes additionnelles de M. le Vicomte de Santarém à la lettre qu'il adressa a M. le

baron Mielle, le 24 avril iSSS—Parh, 1S06, de 21 pags.
;

Introduction au tableau élémentaire des relations politiques et diplomaiiques du Por-
tugal avec les diferentes puissances du monde, depuis le commencement de la monarchie
portugaise jusq'à nos jours. — Paris, i836, de 5i pgs.

;
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nica» de Azurara, por elle annotada e cuja Inlrodiicção lhe pertencia— é

convidado prio conde de Viila Real, então ministro dos negócios estrangei-

ros, a redigir uma Memoria acerca dos direitos de Portugal sobre Ca-
samansa. O convite tem a data de 8 de junho. Accedendo promptamente
a tíÁo honroso quanto patriótico encargo, o visconde de Santarém respon-
de no dia (9 desse mez ao ministro, atfirmando que o tacharão sempre
promplo para concorrer com os seus fi-acos meios para tudo quaiilo pos-

sa iiílcressar a uossa Pátria».

Passando aquella pasta para Rodrigo da Fonseca Magalhães a 23 des-

te mesmo mez de junho, é a este ministro que comp.-te responder ao vis-

conde de Santarém, sendo datada de i de julho immediato a primeira
carta que o novo titular da pasta dos neg )CÍos estrangeiros lhe dirigiu.

E' agora que na sua orbita luminosa e extensa vae entrar essa fulguran-

tissima estrella do novo mundo da cartographia. . . tão novo que foi elle

quem o criou e denominou !

Dentro em pouco inicia elle também a publicação dos seus Alias geo-
graphicos, cuja historia e as suas diíTerentes phases e edições constituem
3 2.^ parte deste meu estudo.

E' também então que o governo o auctorisa a publicor os seus traba-

lhos diplomáticos.

Por decreto de 3o de março de 1S42, o visconde de Santarém é no-
meado segunda vez para o lugar de guarda-mór da Torre do Tombo, sue-.

Rechcrches sitr Aineric Vespucc. . . Notes additionnelles. («Bulletin» da Soe. de Geog
de Paris, de 1837, mez de fevereiro, pags. 65-ioi, e setembro, pags. 145-180)

;

Emiiianiiel, rui du Purliigal— Paris, s. d. (Scpar,ita da «Encyclopédie des (Jens ilu

Monde», tomo 9.", parte 2.% pags. 43i-435,anno de 1837), de 6 pags.;
Fcrdinand (artigo publicado na mesma «Encyclopédieu, tomo 10.°, parte 2 " naus

677-679, anno de i8?8); ' ^
'

Mémoire sur les connaissances scientifiques de D. Jean de Castro auteur deVtdtene-
rarium Maris Rubri»

;
précédd a'iiii Rapport sur la nouvcllc édition de sa biographie pnr

Freire d'Andrade, publico cn i835 par VAcadêmie Royale des Sciences de "Lisbowie
Paris, s. d. (Separata do «Bulletin» da Soe. Geog de Paris, tomo 10.° pags., 217-234 ou-
tubro de i83S), de 19 pags.;

- "^'

De iinlroduction des procedes relati/s à la fabricaiion des étoiffes de soie dans la
peninsule hispanigue sons la domination des árabes ; recherches précédeés d'tin examen
sur la qucstion de savoír si ces procedesy etaienl au non conmis avant te ix" siècle de
notrc ère — Paris, i838, de 64 pags.;

Florida Branca — Paris, s. d. (Sep. da referida «Encyclopédie», tomo 11.", parte 1.^,

pags. 1.S5-157, anno de i83g), de 3 pags.;

Uma dissertação sobre a verdadeira situação de Mirobriga, em vista de uma meda-
Iba púnica encontrada nas ruinas desta cidade (referida porBertheiot, no seu relatório
da Soe. de Geog. de Paris, iSjq, «Bidletin», pag. 333, do 2.° semestre);

Vasco da Gama, Comteda Vidigueira — Paris, s. d. (Sep. da mesma «Encyclopédie»,
tomo 12.°, parte i.°, pags. 87-91, anno de iSSq), de 7 pags.;

Gil Vicente («fíncyclopédie», tomo 12." parte 2.'')

;

Goa (Idem)

;

Affonso d'Albuquerque
;

Analyse du journal de la navigatioA de la Jlotte qui cst alleé à la tcrre du Hrésil
en i53o-r 5'4-j, par Pedro Lopes de Sousa, publié pour la première fois ã Lisbonne par
M. de Varnhagen — Pms, 1849, de 47 pags. (Sep. da revista «Nouvelles Annales des
Voyages», mez de março de 1840);
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cedendo a António Manuel Lopes Vieira de Castro (a), cargo este que não

o obriga a deixar Paris (è), podendo até corresponder-se directamente com
o official maior deste archivo e transmittir-lhe as suas ordens e instru-

cções (c), e passando a exercer conjunctamente as funcções de Clironis-

ta do reino, cujo lugar fica extincto (d).

Henri, le Navigaieur— Paris, s. d. (Sep. da mesma «Encyclopédie», tomo iS.",

parte 2% p;igs. 679-682, arino de 1S40), de 4 pags.;

Jean de Barros («Encyclcpédie du xix.» siècle», 1840)

;

Noíice sur quelques nianuscripts remarquables par leurs caracteres et par les orne-

ments dont ih sont embellis, qui se trotivenl en Portugal. (Separata do tomo 1 1.° da nova
serie das «Mémoires de la Sociéié royale des antiquaires de France», anno de 1840).

(a) oAttendendo ao merecimento, letras, e mais partes que concorrem na pessoa

do Visconde de Santarém : Hei por bem Nomea-lo Guarda Mór do Nacional e Real Ar-
chivo da Torre do Tombo, vago pela exoneração dada ao Conselheiro, Ministro e Se-

cretario d'Estado Honorário, António Manuel Lopes Vieira de Castro. O Ministro e Se-

cretario d'Estado dos Negócios do Reino o tenha assim entendido, e faça executar.

Paço das Necessidades, em trinta de Março de mil oitocentos e quarenta e dous. = Antó-
nio' Bernardo da Costa Cabral». («Diário do Governo» n.° 75, de 3i de Março de 1842).

(b) < Considerando S. M. A Rainha quanto interessa ao servço publico a continua-

ção dos trabalhos, que pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros foram encarregados
ao Visconde de Santarém, actual Guarda Mór do Real Archivo da Torre do Tombo,
Houve por bem conceder-íhe licença para coniinuar a residir na Cidade de Pariz, onde
se acha, até á conclusão dos sobreditos trabalhos ; — e como uma semelhante commis-
são, que tem por fim enriquecer os Archivos Nacionaes com documentos preciosos,

deve reputar-se serviço próprio do Cargo, para que o sobredito Visconde foi ultima-

mente nomeado, Ordena S. M. que o Official Maior, servindo de Guarda Mór, do Real
Archivo da Torre do Tombo metta em Folha de Ordenados ao sobredito Visconde com
aquelle vencimento, que lhe pertence na qualidade de Guarda Mór. Paço de Cintra em 23

de Julho de 1842. = A. B. da Costa Cabral». (Torre do Tombo. — Avisos e Ordens, mace
21, n."57).

(c) «Sua Magestade, a Rainha, Attendendo ao que lhe representou o Visconde de
Santarém, Guarda Mór do Nacional e Real Archivo da Torre do Tombo, Ha por bem
auctorisa lo, emquanto durar a commissão de que está encarregado em Pariz. a corres-

ponder-se directamente com o Official maior do mesmo Archivo, e a transmittir-lhe as

suas ordens e instrucções relativamente á direcção dos trabalhos d'aque!la repartição;

continuando o mencionado official maior como atégora na gerência do expediente or-

dinário do Archivo durante a ausência do sobredito Guard.-i-Mór : o que de ordem da
mesma Augusta Senhora se communica ao Visconde de Santarém para seu devido co-

nhecimento e execução.— Paço de Cintra, em 8de Agosto de 1842.— António Bernardo da
da Costa Cabral». (Torre do Tombo.—Avisos e Ordens, maço 21, documento annexo ao
n.» 61).

{d) «Sendo certo que as obrigações do Logar de Chronista do Reino, que 01 a se

acha vago. pedem ser desempenhadas com grande vantagem pelo Guarda Mór do Ar-
chivo da Torre do Tombo, por isso que é ahi que existem todos os documentos. Re-
gistos antigos, e mais elementos, de que infalivelmente carece, e deve ter á sua dispo-

sição quem houver de escrever a historia das cousas pátrias ; sem que a outro algum
respeito seja incompatível a tarefa litteraria do Chronista com os deveres do Guarda
Mór daquelle Estabelecimento ; e sendo outrosim actualmente da maior necessidade,
para equihbrar os rendimentos, e as despezas do Estado, diminuir estas ultimas por
meio de todas as prudentes e bem entendidas economias, que puderem eflectuar se

sem prejuízo do serviço publico : Hei por bem que, surprimido o Logar de Chronis-
ta do Reino, fiquem d'ora em diante as obrigações deste emprego annexas ás de Guar-
da Mor do Archivo da Torre do Tombo, elevando por esse accrescimo de trabalho o
diminuto ordenado de seiscentos mil reis, que até agora a este com['etia, á quantia de
oitocentos mil reis, com o que ficará com mais decentes meios de subsistência a pessoa
em que concorrerem as letras, estudo e mais partes necessárias para bem desempenhar
este logar; e ao mesmo tempo reverterá á Fazenda Publica uma economia de quatro-
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De aqui por diante pode bem dizer-se que a biographia do visconde de

Santarém se confunde com a historia das suas obras cosmographicas e di-

plomáticas, cuja publicação corria por conta do Estado {a).

Fazendo testamento a 12 de junho de !S49, determina (art." 7.") que

um exemplar completo das suas obras, «acompanhado do grande Atlas

de monumentos geographicos encadernado, seja mandado guardar na li-

vraria da Torre do Tombo em Lisboa», e bem assim (art." 8.°) que a sua

livraria seja entregue á Academia Real das Sciencias de Lisboa, com a

condição de que ella seja classificada á parte, e se conserve inteira com
o seu nome, do mesmo modo que em PVança se conservam as collecções

que pertenceram a Colbeit, a Sully c outros indivíduos (b).

centos mil reis. O Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Reino o tenha assim

entendido, e faça executar. Paço das Necessidades em irinta de Novembro de mil oito-

centos quarenta e dois. Rainha.= António Bernardo da Costa Cabral». (Torre do Tombo
— Avisos e Ordens, maço 21, documento annexo ao n." 87).

(.j) A verba que as cortes votaríim para o custeamento das diversas publicações a

cargo do visconde de Santarém em 1-aris, foi: de 3 contos de réis do anno de 1841 ao

de 1842 (Orçamento geral do Estado — Minisierio dos estrangeiros — Capitulo 7,

art. 4% — aj provado por carta de lei de 16 de novembro de 1Í41J; de 6 contos, desde

1842 a 1846 (id., cartas de lei de 14 de setembro de 1842 e 28 de junho de 1843, decre-

to de i5 de junho de 1S44 e carta de lei de 23 de abril de 1845); de 4 contos, desde

1846 até i853 (íJ., decretos de 8 de junho de 1846 e de 3o de junho de 1847, cartas de

lei de 22 de agosto de 1848, 9 de julho de 1840, e 23 de julho de i85o, e decretos de

21 de junho de i8.'ii e 26 de" julho de i852) ; "e novamente de 6 contos desde i853 a

i856 (id,, cartas de lei de 18 de agosto de íAISV, 5 de agosto de 1854 e 17 de julho de

i855). — Total, 73 contos, em i5 annos, ou sejam, cm media, 4 contos e noyccenlos

wíl reis por anno, impouancia esta dispendida não apenas com o Quadro Elementar
— como erradamente affirmou o académico Rebello da Silva no )ornaI «Politica Libe-

ral», de i5 de junho de 1S60—mas também com o Corpo Piploniatico, com os dispen-

diosíssimos Atlas geographicos, com o Essai sur l'hislvire de la Cosmographie e até

com as Recherches sur la p-iorité de la découverle des pays situes sur la cote occiden-

tale d'Afrique, au-dela du cap Bojador.
Em face destes dados, é agora facil ao leitor verificar quão inexactas são as seguin-

tes linhas insertas no n.» de dezembro de 1899 do «Ta Ssi Yang-Kuo», pag. 141 c 142,

nota I, relativas á longa serie de estudos do visconde de Santarém — «que. nem pesados

a ouro, seriam suffici-ntemente pagos» : «Pagou-os o governo portuguez á razão de

ó:coo.S>ooo léis por anno, que o visconde de Santarém recebeu pontualmente [.'!] até

morrer, para a publicação era Paris do seu Quadro Elementar. K isto durante i3 annos (des-

de 1842) perfaz a bonita somma de 78:000:000 réis, s c. ou o., que com mais 2:oooíí>ooo

réis annuaes durante o annos de 1854- i855 e iS55-i856, completa a conta redonda de
82:ooo.Jíioco réis.»

(b) No tomo 2." das «Actas das sessões da Academia Real das Sciencias de I^isboa»

(Li.sboa, i^So , a pags. 292 - 21 4, en:ontra-se o seguinte, correspondente a sessão de 18

de dezL-mbro : d^eo o Secretario perpetuo a seguinte exposição dos serviços prestados

pelo sr. Visconde de Santarém á Academia, e a Academia determinou que se levasse á

Presença de Sua Magestade.
«Sèiihora : — O Visconde de Santarém tem prestado relevantes serviços á Academia

Real das Sciencias de Lisboa. A's suas incessantes diligencias, e á sua incansável activi-

dade, que não cessa de promover tudo o que pode, per qualquer moi*o, aproveitará Aca-
demia, se deve em grande parte além das ofíerias de n.uitos sábios francezes, as precio-

sas collecções com que os Ministérios do Interior, da Guerra, da Marinha e da Instru-

cção publica de França, lem enriquecido a nossa Biblioiheca, e que seria impossível ai-

càn.ar por outro meio, pelo seu excessivo custo. A Acaderriia pi-nhorada por tantas provas

de dedicação do seu sócio, não pode agradecer-lhas de outro modo senão levando os seus



Esta segunda disposição, porém, foi revogada em um codicilo datado
de 5 de dezembro de i852, «em consequência, diz elie, do que ultima-

mente obrou para comigo a Academia Real das Sciencias depois da nova
reforma (a), apossando-se injustamente e sob falsos pretextos de parte da
publicação das minhas obras diplomáticas, e por cair assim em Hagrante
contradição com a sancçao e approvação que sempre dera ás obras que
publiquei».

E' que a Academia, «coherente— no dizer do académico Luiz Augusto
Rebelloda Silva (6) — com as regras, que acabava de prescrever, lembrou
ao governo a necessidade de limitar desde logo o Corpo Diplomático á

impressão na integra dos documentos relativos ao século XVÍ e aos se-

guintes, afim de evitar uma duplicação dispendiosa, repetindo se em duas
collecções subsidiadas pelo estado {c) os raesinos diplomas até os fins

do século XV.»
«Lembrou». . . e tão suggestivamente o fez, que Rodrigo da Fonseca

Magalhães — a quem se recorreu «surprehendendo o no meio de graves

negócios» (d) — fez expedir o officio seguinte: alll.™" e Ex."" Sr. — Ten-

serviços académicos á Augusta Presença de Vossa Magestade, para que, se os julgar mere-
cedores de premio, se Digne Conceder-lhe aquelle que fôr do seu Real agrado, e que re-

cahirá n'uma pessoa que tem illustrado o seu Paiz com obras de interesse Nacional, ge-
ralmente conhecidas e estimadas. — Academia Reai das Sciencias de Lisboa, i8 de De-
zembro de iS5o. — José Cordeiro Feio, António Diniz do Goato Valente, João da Cunha
Neves e Carvalho Portugal, Francisco Freire de Carvalho, Francisco Pedro Celestino
Soares, Francisco Ignacio dos Santos Cruz, Mattheus Valente do Couto Diniz, José Li-
beralo Freire de Carvalho, António Albino da Fonseca Benevides, Barão de Reboredo,
F""ortunato José Barreiros, Ignacio António da Fonseca Benevides, Agostinho Albano da
Silveira Pinto, Francisco Recreio, Joaquim José da Costa de Macedo.»

Desta representação resultou a cana regia de 26 do mesmo mez de Dezembro de
i85o elevando o visconde de Santarém á dignidade de Grão Cruz da Ordem de Christo.
Era ministro do reino o conde de Thomar. («Actas», tomo 3.°— iS5 1 — pag. 9).

(a) E' de 22 de outubro de iS52 («Diário do Governo» de 6 de novembro) o de-
creto que approva um novo Regulamento da Academia, e de i3 de dezembro de i85i

(«Diário do Governo» de 16 de dezembro) o que reorganisa a Academia. Este decreto
resultou do de 23 de junho do mesmo anno («Diário do Governo» do dia 3o), que no-
meava uma commissão para rever e reformar os Estatutos approvados por decreto de i5

de abril de 1S40 («Diano do Governo» de g de junho).

(b) «Corpo diplomático portuguez publicado de ordem da Academia Real das
Sciencias de Lisboa, por Luiz Augusto Rebello da Silva» — Tomo 1.°, 1862, pag. ix.

(c) Refere se ao Ccrpo Diplomático que começou a ser publicado em Paris pelo
visconde de Santarém em 1846, e ao «Portugalice monumenta histórica», a cargo da Aca-
demia e cujos 2 primeiros fasciculos (i do vol. «Scriptores», outro do vol. «Leges et con-
suetudines») vieram a apparecer em i856.

De advertiré, porem, que só a partir de i8S4(carta de lei de 5 de agosto) é que do the-
zouro publico saiu verba especial para esta segunda publicação, também designada por
«Collecção dos monumentos históricos de Portugal desde o oitavo até o decimo quinto
século». O plano desta collecção fora traçado pelo académico Alexandre Herculano e

submettido á approvação do governo que o sanccionou, elogiando-o, em portaria de i3

de agosto de iS52. De 852 a i854 a despeza cora esta «Collecção» importou em g5 ^000
réis e foi paga pelo cofre da Academia. («Conta dirigida ao ministério do reino pela segun-
da classe da Academia Real das Sciencias sobre o estado dos trabalhos relativos á pu-
blicação dos Monumentos históricos de Portugal e sobre a suspensão delles», deduzido
atéSi de julho de i856 — Lisboa, iS56). A «Historia de Portugal» de Herculano alcança
apenas até ao século i3 ; os 3 primeiros volumes appareceram em 1846, 1847 e 1849.

(d) Carta do visconde a Rodrigo da Fonseca, datada de 3o de agosto de i852.



do se reconhecido a impossibilidade de coliigir, com a devida exactidão e

escrúpulo, fora d'este paiz, e longe das verdadeiras fontes, os monumen-
tos diplomáticos da idade media, cuja publicação muito pôde concorrer
para a gloria da nação e progresso dos conhecimentos históricos; e pro-
poudosc a Academia Real das Scicncias de Lisboa a fa^er a compilação
d'aqiíelles moiiumeulos, e de outros qiiaesquer, relativos á citada epoclia,

para o que tem já procedido a trabalhos preparatórios ; cumpre-me ro-

gar a V. Ex.* que se sirva dar as suas instrucções ao Visconde de Santa-
rém para que, nos trabalhos de que, por conta do Estado, se acha encar-

regado, se limite á impressão, por integra, dos documentos diplomáticos
que disserem respeito ao século XVI e seguintes, a fim de evitar uma du-
plicação de que resultaria grandes despezas, sem a compensação devida.
— Deus guarde a V. Ex.^— Secretaria dlístado dos Negócios do Reino,
em 4 de Agosto de i852.— 111.™" e Ex.™° Sr. Jlinistro e Secretario d'Es-
tado dos Negócios Estrangeiros— R. Fonseca Magalhães.»

As solicitadas instrucções para o visconde de Santarém foram lhe

transmiitidas por Almeida Garrett (ministro dos estrangeiros) no dia i8
do mesmo trez de agosto.

A i3 de dezembro, porém, isto é, 8 dias depo's do codicilo, o visconde
de Santarém— seguindo o conselho do visconde da Carreira (a) — dirige-se

a D. Maria II numa extensíssima representação. Attendida esta, baixou
est'outro oíficio do mesmo Rodrigo da Eonseca : «Ill."° e Ex."" Sr. — Sua
Magestade., A Rainha, Aitendendo ás ponderosas razoes expostas pelo
Visconde de Santarém, na sua Representação de i3 de dezembro do anno
próximo passado, por V. Ex.'"' remettida a este Ministério em officio de 3i
de janeiro ultime, sobre os inconvenientes que resultariam de se restrin-

gir ao século XVI c seguintes, conforme lhe havia sido ordenado, a pu-
blicação dos documentos diplomáticos que elle está encarregado de fazer:
Ha por bem Pcrmittir que o dito Visconde prosiga na publicação do To-
mo II do Corpo Diplomático, c seguidamente na dos demais volumes de
que a mesma obra ha de constar, segundo o Sfstema anteriormente ado-
ptado. E Espera Sua Mngestade que aquelledistincto litterato, em suas
futuras publicações, não desmerecerá do credito e reputação por tantos
títulos merecida, e que o tornam digno de toda a coadjuvação do Gover-
no, em seu louvável propósito, cujo bom desempenho honra a Nação por-
tugueza. O que me cumpre ccmmunicar a V. Ex.* para que assim o faça
con; tar ao interessado. Deus guarde a V. Ex.^, Secretaria do Estado dós
Negócios do Reino, em lo de março de i853. (b) 111.'"° e Ex."'" Sr. Ministro
e Secretario d'Estado dos Negócios Estrangeiros—R. Fonseca Magalhães.»

Assim se desvaneceram as esperanças que á Academia levara uma
parte da celebrada portaria de i5 de agosto de i852 da secretaria dos ne-
gócios do Reino, «accedendo a tão prudente arbítrios da Academia (c).

A principio persuadido de que a «intriga» promovida na Academia
era da iniciativa do Secretario desta, em breve se convenceu de que era

(a) Carta do dia i8 de setembro de iSfz.

fA^ O 4° e ultimo volume da «Historia de Pcrtugal» de Herculano saiu er
(e) «i.orpo Diplomático Portuguezu, por L. A. Kebello da Silva, loc. citado.



Alexandre Herculano quem a sustentava. Ainda assim «parece-me (diz

elle ao visconde da Carreira) (a) que o Herculano é o instru nento d; ou-

tras ambições, e pnncipilmente do despeito d'outra pessoa de quem te-

nho pruvas escriptas de que ha muito esta minha publicação dos d icumen-

tos causava grandíssimo ciúme, etc, sendo de propósito coberto com o

nome da Academia para se iazer por una parte valer a importância de

um corpo s;ientifico em um negocio desta natureza, e pela outra força-

rem-me a ficar calado, ou a replicar e pôr-me em hostilidade com a mes-

ma Academia, e d'is30 tirarem também partido!» {b).

Cortados de continuas amarguras — filhis de successivos e importantes

atrazosno pagamento (c) das subvenções votadas para a publicação dotas
suas obras— passaram os últimos annos de tão devotado portuguez, por-

tentoso sábio, c-criptor fecundo, extraordinário polygrapho e incompará-

vel cosmographo ! !

No testamento, o antigo ministro orgulhava-se de não se ter aproveita-

do das infinitas occasiões que teve de enriquecer em tão longo tempo que
preencheu os mais eminentes cargos e empregos do seu paiz {d).

(a) Carta do dia 26 de dezembro de iSSi.

(b'i Qjando ainda se achava persuadi Jo de que o promotor do "trama» era o secre-

tario da Academia, o visconde de Santarém (a 3o de agosto de i852) dizia o seguinte

a Rodrigo da Fonseca Magalhães, não como ministro, «mas sim ao antigo amigo»: <Quan-
do reflicto que a Academia tem a seu cargo a publicação das «Memorias de Litteratura

Portugueza» e que ha 38 annos que se não tem publicado um só volume delias; que ha
perto de ?o annos se não tem igualmente publicado volume algum da importante coUe-

cçáo de «Inéditos da Historia Nacional»; que tem a seu cargo a interessantíssima publi-

cação da «Collecção de Noticias para a Historia e Geographia das Nações Ultramarinas^,

onde se podem publicar milhares de documentos preciosos e que ha 11 annos não tem
publicado um só volume; quando vejo que ha 3o anno5 que está encarregada da publi-

cação dos «Documentos das antigas Cortes», e qje nem um só volume tem apparecido;

quandoreflictoem tudo isto, seguro a v. ex.^ que pasmo de ver que ozelosoSecretario lon-

ge de se occupar, por honra da Academia, de fazer continuar estas immensas collecções,se

queira além disso apoderar do trabalho de um sócio de quem a mesma Academia decla-

rou oficialmente recahir tal publicação em gloria delia ! ! »

(c) O pagamento deveria ser satisfeito em quartéis. Veja agora o leitor o quadro se-

guinte, para s"ó me occupar do tempo decorrido desde o segundo semestre de i85o : a

terceira e quarta prestação de i85o foram pagas, respectivamente, em 12 de janeiro e 12 de

abril de iS52; asquatro de i85i,em os dias 12 de julho e de outubro de i852 e nos dias 12

de janeiro e abril de 1853 ; as de i852 em 12 de julho e de outubro de i853 e janeiro de

1854. — Em 18 de agosto de i853 (data da lei que elevou a subvenção novamente a õ

contos de réis) o atrazo era de mais de i5 mezes, na importância de 5 contos e tanto!

No dia do falecimento do visconde de Santarém, os atrazos montavam a 6:983g>b48 réis ! !

Desta verba, depois de deduzidas as importâncias pagas aos credores — e deduzi-

dos 2:2g6 francos gastos no enterro e einbalsamamento, e 1:026 francos no transporte

do cadáver de Paris para Lisboa— a viuva e os filhos apenas receberam o saldo de

872íí)7ió réis !

O jornal do Porto «O Braz Tisana», n.° 191, de 24 de agosto de i858, insere uma
correspondência de Ijisbos, assignada por Francisco Teixeira Viegas, em que, entre ou-

tros factos, se verbera o procedimento do governo por ter feito pagar as despezas do
funeral e transporte do cadáver do benemérito visconde de Santarém com o dinheiro

da subvenção votada pelo parlamento para a publicação de obras de interesse nacional.

(d) «Mas se alguma cousa pode attenuar este desgosto é a serenidade da minha
consciência de ter preferido a pobreza e a mediocridade a aproveitar-me das infinitas

occasiões que tive de me enriquecer em todo o longo tempo que preenchi os naais
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o visconde de Santarém faleceu em sua casa, rue Blanche, n." 47,
á I hora da tarde do dia 17 de janeiro de i856, que neste anno caiu em
uma quinta-feira.

Victimou-o, aos 64 annos e bg dias de existência, uma tisica pulmo-
nar (a).

Ao iuctuoso desenlace assistiu D. Henriqueta de Barros Pitouin (filha

natural de seu pae, que com elle vivia), bem como o seu filho António,
2.° visconde deVilIa Nova da Rainha (^j, pae do 3." e actual visconde de

Santarém (c).

Era então ministro dos negócios estrangeiros o visconde de Athouguia
e seus representantes em Paris o barão de Paiva (ministro) e João Mou-
sinho da Silveira (conselheiro da legação, encarregado do consulado). O
sr. Miguel Martins d'Antas tambcm fazia serviço na legação de Paris.

A auctoridade franceza cruzou os seus sellos com os do consulado por-

eminentes cargos e empregos no meu paiz. Tive sempre por melhor a probidade, do
que a riqueza mal adquirida por meios illicitos nos cargos públicos.»

A Real Bibliotheca da Ajuda possue uma copia authennca deste testamento, passa-

da por despacho ministerial e assignada pelo secretario geral do ministério dos estran-

geiros, conselheiro Emilio Achilles Monteverde, em 2 de junho de 18.^7. Esta copia é

feita sobre uma outra remeitida de Paris ao governo pela nosso rrinistro em 21 de ja-

neiro do anno anterior. Todos os «papeis relativos ao espolio do visconde de Santarém»
constituem a msço i3 da caixa 20 (armário io) e maço 7 da caixa 9 (armário 29) do Ar-
chivo do ministério dos negócios estrangeiros, onde' me foi superiormente facultada a

sua consulta em princípios de 1904, e bem assim a de todos os mais documentos rela-

tivos á bio-bibliographia do visconde, que então igualmente examinei, taes como os que
constituem a correspondência de Paris sobre as suas obras desde 1S40 a i85.S(maço 12,

caixa 2Ó, arm.ario 3o), uma grande parte dos documentos que lhe foram apprehendidos
em i833 ( 182!; - 33) e outros relaiivos ao anno de 18J4 (gaveta B, maço 2; gaveta C, maço
I

;
gaveta C, maço 12; caixa 2, maço 10; gavera C, maço 3; gaveta G, maço i5; gave-

ta E, maço 14) e ainda o que se refere ao seu cargo de conselheiro da legação em Paris,

em i8io (maço 11, caixa i, armário 28). — Veja se o artigo que publiquei no «Diário de
Noticias» do dia i3 de janeiro de 1907, intitulado «O segundo visconde de Santarém

—

Apontamentos para a sua biographia».

(ít) Na respectiva certidão de óbito diz-se que Manuel Francisco de Barros e Mes-
quita, seu avô paterno, também faleceu de «doença de peito».

(b) António de Barros Saldanha da Gama — 2» visconde de Vijla Nova da Rainha
por cartas regias de 12 de setembro de i855 e de 10 de janeiro de 1866 (L." 14, fl. 166 v.,

de Cartas, alvarás, etc, do Ministério do Reino)— estava então como addido de Portugal
á [.egação de Paris. Era oflicial da arma de cavallaria e faleceu general de brigada a 12

de janeiro de 1889, cavalleiro e commendador da Ordem de Aviz e cavalleiro das de
Christo e Torre e Espada.

Como seu avô e bisavô paternos, o 2.° visconde de Villa Nova da Rainha casou
duas vezes, a primeira com D. Carlota Peixoto de Almeida (que faleceu a 6 de novem-
bro de 1875) e a segunda (3o de junho de 1877) com D. Sofia ElÍ7a Valverde de Mora-
les, neta materna de Fernando do Morales, antigo governador das Filipinas. Sem filhos

do primeiro matrimonio, houve dois do segundo: o actual visconde de Santarém e D. Ma-
ria Amália, que nasceu no dia i de outubro de 1879.

(c) O actual visconde de Santarém, Manuel Francisco de Barros Saldanha da Gama
Sousa Mesquita Macedo Leitão e Carvalhosa, nasceu a 22 de julho de 1878 (Freguezia
do Sacramento — L.° 22 dos bapt., fl. 23o v ) e foi agraciado com o titulo de seuí avós
por carta regia de 12 de janeiro de 1899 (T. do Tombo— Reg de mercês, l,.»8.°, fl, 25q v ).

(2cmmcndndor da ordem militar de Christo po- carta regia de 17 de abril de 1902 (Idem,
L" i5.", II. 190 v), ecomlecorndo com a medalha de prata commemorativa da coroação
de AtlonsoXlII a 17 de maio do mesmo anno, foi nomeado addido á legação de Portu-
gal em Madrid por decreto de 24 de dezembro de 1901.
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tuguez sobre o espolio, e o caJaver foi embalsamado a fim de poder ser

transportado para Lisboa. Na igreja da Trindade realisoa-se no dia 20

(domingo) uma cerimonia fúnebre por intenção da alma do illustrc fina-

do, á qual concorrem os seus numerosos amigos e as maiores illustrações

scientificas de França, divisando se em todos r,s circurastantes o mais pro-

fundo e sentido pezar por tão deplorável perda, como consta de um offi-

cie do ministro portuguez, datado de 21 ide janeiro.

Depois de sentidas palavras consagradas á memoria de uni dos seus

mais antigos e distinctos collaboradores, a revista «Nouvelles Annales des

Voyages», em seu numero de janeiro deste mesmo anno, diz: «II y avait

eu á peine quelques jours qui'l nous av;iit adressé la communication que
nous avons publiée dans notre dcrnierc cahier de décembre iS55, relati-

vement á Texistence d'un grand lac dans TAfriquc équitoriale. A ce^te épo-

que une amelioration, que nous appelions de tous nos voeus, s'(;tait mani-

festée dans Tetat de notre regretable collaborateur, elU ne devait pas

avoir de durée !!»

O corpo do «nosso infeliz compatriota» foi depois transportado para

um carneiro da igreja da Magdalena e alli se conservou esperando que
fosse superiormente approvada pelo governo a proposta do bardo de Paiva,

d" 21 de j^nciro, para que apor dignidade de Portugal o corpo do nosso

erudito compatriota fosse embalsamado e transportado para Lisboa» por

conta do Estado. Esta approvação chegou a Paris no dia 14 de fevereiro.

Os restos mort:es foram levados no dia 19 para Nantes (a), onde em-
barcam no dia immediato para Lisboa, a bordo do vapor francez «Brétagne»,

que chega ao Tejo no dia 24 do mesmo mez, com 4 dias e meio de via-

gem {b). Era então governador civil de Lisboa o 8.° conde da Ponte, so-

brinho da viscondessa de Santarém, sobrevivente a seu esposo.

No dia 26 os despojos foram conduzidos para a igreja de Santa Catharina

(Paulistas) (c), sede da parochia em que o extincto nascera e vivera os seus

primeiros lo annos, e ahi jazeram em deposito quasi 14 annos e meio, quero

dizer, até o dia 3 de agosto de 1 871, em cuja tarde foram trasladados para o

cemitério dos Prazeres, onde ficaram recolhidos no jazigo n.° 1:893, perten-

cente ao seu filho visconde de Villa Nova da Rainha. No respectivo cortejo

fúnebre incorporouse todo o ministério, com excepção do ministro José

Bento [d).

Mais recef^temente— tendo sido construído um novo jazigo no mesmo
cemitério (n." 3:817) por sua nort a ex."* viscondessa de Villa Nova da

Rainha, )á então viuva — houve nova trasladação.

No dia i3 de janeiro de i8?7 -sendo já ministro dos negócios estran-

geiros o marqaez de Loulé — seguiu de Paris para Nantes e de aqui para

Lisboa no dia immediato, a bordo do vapor «Ville de Lisbonne», quasi todo o

(a) A' frente do vice-consulado portuguez de Nantes achava-se então José Manuel

do Nascimento.

fé) «Diário do Governo» do dia 25 de fevereiro de i856.

(c) «O l'ortusíuezu e «A Revolnç^o de Setfmbf0> do 27 de fevereiro.

(d) «ARevoluijão de Setembro» de i de agosto de if-iyi e "Jorndl Jo CoiTunencio»

do dia ^.



espolio do visconde de Santarém em 1 4 caixas , cu jo inventario summario ha-

via sido feito, com a assistência do cônsul Mousinho da Silveira, nos dias 21 e

29 de novembro do anno anterior e registado na competente repartição de

Paris a 17 de dízembro. Este espolio comprehendia, o seguinte, além de

uma preciosa livraria e entre muitíssimas outras peças descriptas nas 80
paginas do inventario: i volume — raappaniundi de fra-Mauro; 46 pe-

quenos volumes encadernados que são notas diversas manuscriptas, 2 vo-

lumes encadernados manuscriptos— Relações de Portugal com a Ingla-

terra, I volume encadernado manuscripto — Memorandum das minhas
leituras, 27 cadernos encadernados, diversas notas e manuscriptos; 4 pas-

tas contendo correspondência, i maço contendo cartas classificadas por

ordem alphabetica, i maço manuscripto encadernado, 6 maços contendo

obras impressas e não encadernadas, i3 maços contendo cartas e notas,

3 maços com brochuras, memorias e notas do visconde ; 3 maços de bo-

letins e memorias, 2 maços de cartas e notas, 1 registo de officios do mar-

quez de Marialva, 45 retratos do visconde, i vol. — CoUecção dos despa-

chos do sr. Brito, 48q6 cartas geographicas, i pasta com mais cartas geo-

graphicas, i exemplar do Atlas ; i maço de apontamentos, cartas e exer-

ceptos e 1 grande carta geographica sobre tela.

Chegadas a Lisboa, estas 14 caixas do espolio foram recolhidas no mi-

nistério dos negócios estrangeiros, onde, nos dias 6, i3, 14 e 16 de abril,

uma commissão, constituída pelos empregados Francisco de Paula Mello,

Júlio Firmino Júdice Bicker e José Ferreira Borges de Castro, procedeu á

abertura delias, separando os volumes e peças que se julgou pertencerem

ao Estado, que subsidiara a sua publicação.

Esta parte (em 2 caixas) é formada por um grande numero de volumes

do Quadro Elementar, do Corpo Diplomático^ do Essai siir riiistoire de

la Cos>iiographie, das Recherclies siir la priorité de la décoitverte . . .

de rAfrique, de uma enorme porção de cartas do Alias, 45 pequenos vo-

lumes de extractos de correspondência dos archivos do ministério dos es-

trangeiros de França, 2 volumes das Relações de Portugal com a Ingla-

terra e vários maços de materiaes para a continuação do Quadro Elemen-

tar, do Corpo Diplomático e do Essai sur íliisloire de la Cosmographie.

Entretanto é levado ao parlamento pelo ministro da fazenda (Júlio Go-
mes da Silva Sanches) o «Orçamento do anno económico de 1837-1858»,

cujo relatório tem a data de 5 de fevereiro de 1857. Ao passo que na par-

te relativa ao ministério do reino (capitulo 5.°, artigo 3i.°) nenhuma re-

ferencia se faz ainda no orçamento á continuação das obras litterarias

do visconde de Santarém — as dcspezas eventuaes do ministério dos es-

trangeiros (capitulo 5.", artigo 29.°) consignam o seguinte: *Para comple-

mento da impressão das obras litterarias do Visconde de Santarém (a);

(a) No orçamento para i856-i857 (cuja proposta de lei é de i de fevereiro de

i856) consignava se, pelo ministério dos esirangeiros, apenas o seguinte : ficara cus-

teamento das pubticaçõifs litterarias de que se acha encarregado o Visconde de San-

tarém em Paris por orde.n do j;overno 6:o^oíy'ooo.>; O mesmo nos orçamentos
(te i853-i854, i854-uS55, i855-i.h5.. Como vimos, desde 18463 iS53 estas /'i/Wícações

litterarias — isti é, o Qu.id^o Elementar, o Corpo D<plomaíico, o Kssai sur Vtiistoire

de la cosmographie e Oa Atlas — eram subsidiadas com 4:oooí>ooo réis.
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para satisfazer os vencimentos auctorisados pela Lei, dos Co:Tiraissarios

por parte de Portugal, encarregados da demarcação dos limites deste

Reino, etc. ; para pagamento do Agente dos Paquetes Britannicos da car-

reira transatlântica e do mediterrâneo, pela franquia da correspondência

official deste Ministério, e para occorrer ás despezas com o Curador dos
Libertos da Província de Angola a cargo da respectiva Commissão Mixta,

Portugueza e Britannica 6:ooo-3;ooo.»

A 24 de abril, porém, isto é, decorridos 7 dias sobre os últimos tra-

balhos da commissão de empregados do ministério dos estrangeiros (a),

a commissão parlamentar do orçamento na camará dos deputados man-
dava para a mesa o seguinte projecto d' lei, que recebeu o n.° 80:

«Artigo i.°— E' concedido á Academia Real das Sciencias de Lisboa

o subsidio de 6:ooo.)7)Ooo réis, auctorisado até ao anno de i855, pelo capi

tu:0 4.° [aliás 5.°]. artigo 29.° do Orçamento do ministério dos estrangei-

ros, ficando a mesma Academia obrigada a applicá-lo á continuação da
obra intitulada Quadro Elemenlar das relações politicas e diplomáticas

de Portugal, segundo o plano, execução e condições de publicação com
que a dirigiu até seu fallecimento o Visconde de Santarém.

«Artigo 2.°— Do mesmo modo e sem auomento de subsidio continuará

a mencionada Academia a publicação dos «Monumentos históricos de Por-
tugal desde o oitc-vo até o decimo quinto século», empregando todos os

esforços e disvelos para que esta obra se não interrompa, nem altere.

ff§ único. Fica supprimida a verba de i:ooc'.»ooo réis, auctorisada pela

Lei de b de Agosto de 1SS4 (b) para ser applicada pelo ministério do
reino ao auxilio da referida collecção dos «Monumentos históricos», á qual
se proveu pela disposição do artigo antecedente.

«Artigo ò."— No caso de haver algum remanescente da somma de
6:oooffl)ooo réis, auctorisada pela presente Lei, será empregado pela Aca-
demia no custeio de publicações que possam concorrer para a dilfusão dos
conhecimentos litterarios e scientificos.

«Artigo 4.°— Fica revogada a Legislação em contrario.— Sala da Com-
missão, em 23 de Abril de 1857» (c).

(a) Officio da commissão ao conselheiro Emilio Achilles Monteverde (official

maior e secretario geral do ministério dos estrangeiros), de 4 de maio de 1837.
[b) Esta é a lei que approvci o orçamento de i854-i855.

{Cf A 18 deste mesmo mez, esta coinmissão parlamentar assignava e remettia para
a meza um pro)ecto de lei (n.° 68) para que fosse supprimido o lugar de guarda mór da
Torre do Tombo, que tora do visconde de Santarém, e em qus se achava provido,
por decreto de 2 de abril de i856, o já então demittido secretario da Academia (Vide a

supramencionada «Conta dirigida ao Ministério do Reino»'. Este projecto entrou em dis-

cussão a 9 de maio r.eguinte, fallando, contra, os deputados Fernandes Thomaz, José Sil-

vestre Ribeiro, D. António da Costa, marquez de Loulé (mmistro do reino) e José Ma-
ria d'Abreu ; e a favor António de Serpa e Rebello da Silva, ficando por tim addiada a
discussão. O successor de Costa Macedo e ultimo guarda-mór da Torre do Tombo foi

António de Oliveira Marreca, nomeado a 14 de outubro de 1861.—A seguir ao faleci-

mento do visconde de Santarém, António Augusto Teixeira de Vasconcellos e o viscon-
de de Juromenha chegaram a ser indigitados para a vaga da Torre do Tombo («Impren-
sa e I-ei» de 1 de fevereiro, e «Braz Tisana') dos dias 4 e 6 do mesmo mez). A pags. Sy,

tomo 1, da «Correspon Jencia do marechal duque de Saldanha», editada pelo snr dr. Gui-
lherme J. C. Henriques, encontra-se a seguinte carta de D. Pedro 5.°, sobre a vaga do
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Luiz Augusto Rebello da Silva, sócio effectivo da Academia Real das

Sciencias, era o ultimo dos i5 membros d i comraissão do orçamento signa-

tários deste projecto de lei (a'».

O orçamento geral do estado entrou em discussão a 28 de maio, sendo
approvadas, no do ministério dos estrangeiros (sessão de 16 de junho), a

já transcripta parte do capitulo b.", artigo 29.", e, no do ministério do reino

(sessão de 17 de junho), uma emenda apresentada pelo deputado Rebello

da Silva e assignada pela referida commissáo, nestes termos: <A' Acade-
mia Real das Sciencias, para o custeio da obra mtitulada Quadro elemen-

tar das relações politicas e diplomalicas e para a publicação dos Monu-
mentos históricos de Portug 1 desde o século VIII até o XV século

6:oc'o3í)ooo.!>

Este orçamento geral para 1 857-1 858 foi approvado pela carta de lei de

i5 de julho de 1S57, sendo ministro da Fazenda António José de Ávila.

Tal é a origem da suDvençáo de 6:oooJ!)ooo réis que a Academia con-

tinua a receber para custeamento do Corpo Diplomático e das outras

chamadas «obras subsidiadas pelo Estado».
Caso curioso ! . . . Relatado em 5 de novembro seguinte, por este mesmo

ministro, o «Orçamento da receita e desp za do estado para o anno eco-

nómico de i8d8-i859» não só consigna esta verba dos 6 contos no minis-

tério do reino (capitulo 5.°, artigo Si.", secção 3.^) {b), mas conserva-a
no do ministério dos estrangeiros com o destino expresso nos termos já

acima reproduzidos (capitulo 5.°, artigo 29. °j.

E não fica por aqui a historia desta subvenção. Ha mais.

O projecto de lei da commissão do orçamento de 23 de abril de 1857
foi dado para ordem do dia da camará dos deputados em i858, chegou a

ser approvado, sem discussão, em sessão do dia 8 de janeiro, deu entrada
na camará dos pares no dia 12 e foi remettido á commissão de fazenda
respectiva: mas depois «caducou por ter sido dissolvida a Camará
dos Senhores Deputados», no dizer da «Synopse» da sessão ordinária de

4 de novembro de 1857 a 26 de março de i8b8 (c).

visconde de Santarém : «Lisboa, i de Fevereiro de i856.= Meu caro Duque. Desejaria
saber quaes são as intenções do Governo quanto á nomeação para o cargo de Guarda-
Mór da Torre do Tombo, vago por morte do nosso Visconde de Santarém. Os nossos
amáveis jornacs desfazem-se em conjecturas. Um d'elles chegou a imaginar que o Go-
verno tencionava propor me o famoso A. Augusto Teixeira de Vasconcellos ! ! Creio
que similhante idêa nem de leve passaria pela cabeça de ninguém. No provimento de
um logar occupaJo pelo V. de Santarém é preciso o maior escrúpulo na escolha do
succcssor. Logo que eu acabe de ver uns papeis q'je me ficaram hontem do despacho,
occupar-me-hei de alguns objectos militares que tenho entre mãos ; entre outros 05 pa-
peis que lhe prometti .sobre recrutamento. Creia me, seu Pedro R.»

(a) A 4 de fevereiro anterior a .Academia havia ofíiciado ao ministério do reino
pedindo auctorisaçâo para que da Torre do Tombo podessem sair, a tim de serem co-
piados e dados <á luz, os 4 volumes manuscriptos das «Lendas da Índia», que a mesma
Academia intent.iva publicar

(b) Esta secção comprehcnde esteparagr-npho: «Para continuação da obra intitulada
Quadro elementar das relações politicas e diplomalicas, e para a publicação Jos Monumen
tos históricos de Portugal desde o VIU seiulo ate ao XV século õ.-ooo.^ífcooo.»

(c) Veja se também o «Diário do Governo^) de iSíS, fi. 439.— A «Synopse» observ.i :

«Este negocio já tinha sido resolvido no Orçamento de iS57-i<S58, mas eiilendeu-se que
o devia ser por meio de uma Lei especial.^ Esta comtudo nunca foi promulgada.
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Por isto, o orçamento de iSSS-iSSg e os seguintes continuaram a man-
ter a subvenção, mas era vlrtudo da a Carta de lei de i5 deJulho de i85jt,

isto é, da lei que approvou o orçamento geral para rSSy-iSSS {a).

Reunindo no dia 21 do mesmo mez de juUio de 1857 a 2."'' classe da Aca-
demia Real das Sciencias, o sócio Rebello da Silva— ponderando a urgên-

cia de que a classe decidisse a forma pratica de corresponder á «liberali-

dade do parlamento e do govcrno« — propõe que se nomeie uma commis-
são que deverá apresentar um relatório e dentre a qual deverá sair não
só o direcfor da publicação do Quadro Elementar^ mas também o da pu-

blicação de uma íColleção de monumentos inéditos para a historia das

conquistas dos portuguezes em Africa, Ásia, America» (í>), sendolties re-

munerados os seus trabalhos (ci. Discutida e approvada esta propo ta, a

commissão ficou constituída pelos três académicos Levy Maria Jordão, Ro-
drigo José de Lima Felner e o sócio proponente Luiz Augusto Rebello da
Silva.

Em uma segunda sessão, realisada 8 dias depois, os dois últimos foram
nomeados directores respectivamente da «Colieção> e do Quadro Elemen-
tar, aggregando se-lhes como membros da commissão, além de Levy Ma-
ria Jordão, o sócio Luiz Lopes de Mendonça.
Em agosto seguinte o ministro dos estrangeiros entregava á Aca-

demia todos os manuscriptos do visconde de Santarém sobre as suas

duas obras Quadro Elementar e Corpo Diplomático (d) e em setem-
bro do anno immediato punha á sua disposição iijb volumes destas

obras, que existiam na secretaria (e), remettendo-lhe mais alguns ma-

(a) Creio ter sido este o motivo das considerações feitas, em junho de 1800, na
camará dos pares, pelo visconde de Athouguia e pouco depois combatidas pelo acadé-
mico Rebello da Silva no já citado numero da «Politica Liberal».

(b) Nesta nCollecçãoM deveriam entrar as «Lendas da índia», a que já me referi.

(c) Sobre a continuação do Corpo Diplomático do visconde de Santarém, nada se
estabelece, agora. E todavia o relatório da comniissão do orçamento ao seu projecto de
lei de 23 de abril de 1837 accentuava bem expressamente que «fora erro indesculpável o
deixarmos suspensa no I volume do Corpo Diplomático, a bclla obra dirigida

pelo Visconde de Santarém.»
Por este tempo ainda Alexandre Herculano se achava «amuado» com a Academia,

de que fora presidente além de vice-presidente da segunda classe
;
passadas, porem,

algumas semanas, partlcipa-lhe na decisão de tomar parte nos seus trabalhos». Algum
tempo depois punha-se novamente á frente da publicação dos Portugatiae monumenta,
por incumbência da classe, que, em officio, lhe communicara ter se estabelecido «uma
retribuição para os sócios chamados á direcção das publicações subsidiadas» e auclori-
sando-o a «proceder do modo que julgasse conducente ao bom desempenho daquella
missão». (Vejam-se o «Relatório» do acaiemico snr. José de Sousa Monteiro apresen-
tado na sessão de 10 de maio de 1907, historiando a publicação dos Portugatiae monu-
menta, e as duas cartas de Herculano publicadas em «Appendice").

(d) Como consta dos officios de 29 de setembro deste anno (a seguir) e 29 de fe-

vereiro de 18110 (adiante, pgs. J2-34).

(e) «lil."" e Ex'°"> Snr.— Tendo sido commettida á Academia Real das Sciencias a
continuação do Quadro Elemcntnr das relações politicas e diplomáticas de Portugal
c.m .75 demais Potencias do mundo, e entregues ao seu socio o ^r. Luiz Augusto Kenello
da Silva, em 6 de agosto do anno próximo passado, todos os papeis e manuscriptos
que se encontraram no espolio, vindo de Paris, do faliecido Vi conde de Santarém,
perten,-entes á parte inédita do mesmo Quadro Elementar ; e existmdo nesta Secretaria
d'Esiado 11/5 volumes, sendo 180 de CaJa um dos tomos I, Ú, IV (i." e 2.» parte) e V;



cos de manuscriptos em fevereiro de 1860 («), sobre assumptos geogra-

phicos.

De 18Õ8 a 1876 a Academia editou 8 volumes do Quadro Elementar

[b) e em 1862 deu principio á publicação do Corpo Diplomático, não se-

guindo, porém, o plano e a ordem traçada e seguida pelo visconde de San-

tarém, mas limitando se aos documentos respeitantes ás negociações entre

Portugal e a cúria romana desde o principio do século XVI (c), conforme

i85 do 111 ; 10 do VIIÍ ; 3o do XIV ; 20 do XV, e 3o do Corpo Diplomático : tenho a

honra de coaimunicar a V. Ex." que ficam :i disposição da mesma Acndemia os ditos

volumes, e l)em assim de enviar inclusa, para os fins convenientes, a relação das pessoas

e corporações contempladas cora as obras do mencionado Visconde; rogando a V. Ex.*

se sirva m'andar-me remetter 5(5 exemplares <ie cada um dos volumes que se forem pu-

blicando, a fim de serem distribuídos pelos Empregados d'esle Ministério, cujos nomes
se eliminarão da referida relação. Deus guarde a V. Ex.% Secretaria d"Estado dos Ne-
gócios Estrangeiros em 29 de Setembro de i858.— lil.""" e Ex.™" Snr. Vice-Í^residente

da Academia Real das Sciencias — Marquez de Loulé.u
{a) Officio de 29 de fevereiro de 1860.

{b) O visconde de Santarém deixara publicados, do Qiiadro Elementar, os tomos i

a 8, 14 e iS No decurso de ig annos a Academia publicou os 8 seguintes tomos : 16.°

(i858), 17.° (1859), iS.° (1S60), 9." (1864), 10." (1866), u.° (1869), 12.» (1874) e i3.» (1876).

—Keferindo-se ao tomo 16", diz o auctor do sDiccionario bibliographico», a pags. 32 Jo
tomo 7.° : Advirta-se que por engano, ou transtorno que não sei explicar, rnas que pro-

viria talvez da confusão em que foram achados os apontamentos que o Visconde dei-

xara para a continuação da sua obra, foram coUocados n'este volume seguidamente, de

pag. 1 até 97, documentos ou extractos, que não teem relação alguma, próxima nem
remota, com Inglaterra, versando única e exclusivamente sobre negócios de Portugal e

Hespanha : isto é, são as correspondências havidas entre Filippe II e os seus agentes e

panidarios n'este reino, desde a morte ou desapparecimento d'el-rei D. Sebastião em
1578 até que conseguiu apoderar-se de Portugal em i58o.>> — Vide também tomo 5.°,

pag. 232, do mesmo «Diccionario».— Em 1-60 e 1862 vieram a publico os 2 volumes da
«Historia de Portugal nos séculos XVII e XVilI» por L. A. Rebello da Silva, editados

na Imprensa Nacional.— O já citado «Relatório» do académico sr. J. de Sousa .Montei-

ro termina por estas palavr.is : «Eu nunca assentiria ás mudanças que de umas para ou-
tras secções, sem necessidade abonada suflficientemente, se fizeram, no Quadro Elemen-
tar e, não sei, se até em lempo no Corpo Diplomático. Duvido que em publicações de
egaal jaez se façam taes mudanças, sem razão bastantissima, cm paizes que, como a

Allemanha, nos podem e devem em taes matérias ser de exemplo »

(c) Portaria do ministério do reino de 7 de janeiro de 1801 : «Foi presente a Sua
Magestade EIrei, por ofiicio do Sócio effectivo da .Academia Real das Sciencias, Luiz
Augusto Rebello da Silva, encarregado da publicação do Quadro Elementar e do Corpo
Diplomático Portuguej que a mesma Academia resolvera emprehender desde já a for-

mação e impressão da importahte coUccção do referido Corpo Diplomático Porluguej
— que entrava no plano já approvado do fallecido Visconde de Santarém, como parte

principal — começando pela publicação da vasta coUecçâo dos documentos que dizem
respeito ás negociações entre Portugal e a Guria Romana, desde o principio do sé-

culo XVI, porisso que os documentos relativos a estas negociações, desde a fundação
da Monarcliia, teem de entrar na Collecção dos Manumentos Históricos, dirigida peio

sócio áa referida Academia, Alexandre Herculano, comprebendendo-se naquella colle-

cção de Corpo Diplomático Portuguez todas as Bulias, Breves e Rescriptos Pontiticios,

que de algum modo interessam á historia civil e ecclesiastica do Reino, assim como as

correspondências até hoje inéditas dos ncssos Enviados e Negociadores, e não deixando
por este trabalho de se ir succe.'ísivamente completando a interrupção que se nota
desde o 8.° até ao i5.» volume do Quadro ElemnHar , E o mesmo Augusto Senhor, in-

teirado dos ponderosos motivos desta resolução, e do reconhecido interesse de quanto
antes se publicar a Collecção dos Monumentos relativos ás negociações com a Guria

Romana, como uma das principaes fontes do nosio Direito, e das liberdades da Igreja
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a proposta que originara o já conhecido officio de 4 de agosto de i852, e

não obstante «as ponderosas razões expostas pelo Visconde de Santarém,
na sua Representação de i3 de Dezembro» deste m;smo anno, attendidas

as quaes o ministro do reino (oíficio de 10 março de i853) mandara que
a publicação do Corpo Diplomático seguisse «o systema anteriormente
adoptado» (a).

Pelo que respeita aos manuscriptos para a continuação do Essai sur
riiistoire de la cosmograpliic (b), não é menos interessante, nem menos
digno de aqui ficar registado, o que consegui apurar nas minhas investi-

gações.

Como já vimos — ao passo que os orçamentos de 1841 a 1857, e até

mesmo o que foi apresentado para 1857 a i858, consignavam uma verba
para todas as publicações {ou obras) litterarias do Visconde de Santarem{c)

Lusitana, Manda declarar á Academia Real das Sciencias de Lisboa que merece a Sua
Regia Approvação a deliberação por ella tomada neste assumpto. = Paço das Necessi-
dades, em 7 de fevereiro de if-'6i.= Marquez de Loulé.»

(a) Nos 45 annos decorridos até 1907, é esta a distribuição chronologica dos i3

volumes do Corpo Diplomático, publicados pela Academia: i." (1862), 2.° fi 865), 3."

(1S68), 4.° (1870), 5." (1874), ó." {1884), 7.» (1884), 8." (1884), 9.'^ (188Õ), 10.» (1891), u.»
(1898), 12° (1902), i3.° (1907).— A Rebello da Silva, como director da publicação do
Corpo Diplomático, succederam José da Silva Mendes Leal Júnior e o sr. conselheiro
Ja5'me Constantino de Freitas Moniz.

Comquanio não se trate já da publicação de trabalhos deixados pelo visconde de
Santarém, quero deixar aqui a nota dos outros vol?. até hoje publicados pela Aca-
demia, por conta dos 6 contos annuaes recebidos desde 1857 (antiga subvenção do vis-

conde de Santarém) e 2 contos anteriores— num total de trezentos e dois coiiios de réis.

Dos Portugaliae momimenta htstorica i5 fascículos, a saber: 3 de «Scriptores» (i856,

1860, 1861), 5 de «Leges et Consuetudines» (i856, i858, i863, 1S64, i86ó), 4 de "Diplomata
et Chartae» {1868, 1869, 1870 e 1873; e 3 de «Inquisiiiones» (1888, 1891 e 1897).

Da Collecção de monumentos inéditos, 19 volumes, a saber : 8 de «Lendas da índia»
(i858 e 1859, 1860 e 1S61, 1862 e iSó3, i864"e i8ót>J, 1 de «Subsídios para a hinoria da
índia portuguezaa (1S68), 2 da «Década i3n de Bocarro (1S76), 4 do «Livro das Monções»
(1880, 1884, i885 e 1893) e 4 de «Cartas de Affonso d'Albuquerque» (1884, 1898, igoS e

1907).

Em 1S79 organisou-se uma outra secção, a da Historia dos descobrimentos portu-
gueses, de que foi director Andrade Corvo e que publicou 6 pequenos volumes, a sa-

ber : I de «Roteiro de Lisboa a Goa por D. João de Castro» (1882), 4 de -Estudos so-

bre as províncias ultramarinas.. (18S;, 1884, i885 e 1887) e i de i-Os descobrimentos
portuguezes e os de Colombo» ^l892).

Como é facil de verificar, é de 61 o numero de volumes (incluindo os i3 fascículos dos
Portugaliae monumenta) publicados pela Academia no espaço de 33 annos, os quaes, repi-

to,importam até agora ao thezouro publico em 3o2:ooo5>ooo réis, ou sejam 4:9.'ioííí)8i9 réis

por volume.
A Herculano, director dos Portugaliae monumenta., succederam Augusto Pereira

Soromenho, Luiz Garrido, João Pedro da Costa Basto e o snr. José de Sousa Monteiro;
a Felner, na ( .oltecção dos monumentos inéditos, o snr. Bulhão Pato ; e a Andrade Corvo,
na Historia dos descobrimentos, Pinheiro Chagas e o snr. Consiglieri Pedroso.

{b O visconde de Santarém deixara publicados os 3 primeiros volumes desta obra,
respectivamente em 1849, i85o e i832.

(c) No orçamento para i8í3- 1844 (relatado a 16 de janeiro de 1843) observa-se, no
capiíulo ó ° do ministério dos estrangeiros, que nas '-despezas evenluaes» deste minis-
tério "entra a quaniia de 6:oooí&noo reis para as despezas da publicação do Quadro Ele-
mentar das Uelações politicas e diplomáticas de Portugal com diversas Potencias do
Mundo, e do grande Atlas, e demais documentos tendentes a provar a prioridade dos
descobrinientos dos Portuguezes na Costa d'Africa.»



3i

— tanto no projecto da commissão orçannental de que fazia parte o acadé-

mico Rebello da Silva, como na emenda por este apresentada em junho de

1857, nenhuma referencia se faz nem á conclusão do Atlas, nem d conti-

nuação do Essai. O mesmo succede nos orçamentos subsequentes.

È todavia bem «valiosa» era esta obra, «fructo de laboriosos estados

e investigações»; simportantes» eram também os manuscriptos que en-

cerravam «todos os elementos para se coordenar e redigir pelo texto do

auctor a matéria dos volumes 4.°, 5.° e 6.% que faltavam para conclusão

do Esscii.

A esta falta proveu o governo, ou aíites o ministro do reino (marquez
de Loulé), pelo seu decreto de 7 de outubro do mesmo anno de 1857,

dispendendo mais Goúí6ooo réis annuaes e incumbindo a publicação do
original do Essai ao secretario da Academia, José da Silva Mendes Leal

Júnior, com a obrigação de apresentar para o prelo um volume em cada

anno (a).

Quinze longos mezes eram já decorridos, sem que entretanto fosse

apresentado para o prelo um unico dos três volumes, quando o referido

secretario da Academia — em resposta a uma portaria de 21 de outubro

de i8d8, que o mandava informar sobre o andamento dos seus traba-

lhos — entendeu dever allegar «as difficuldades que se lhe offerecem para

poder satisfazer á incumbência que llie fora commettida» e pedir pro-

longação do espaço de tempo que lhe havia sido imposto, alvitrando na

mesma occasião que em Paris se mande proceder a certas indagações no
sentido de principalmente se apurar se ahi existiria algum trabalho ma-
nuscripto, ou já impresso, em continuação do 3.° volume do Essai, etc. (/').

(a) Mendes Leal — que em maio de i85i havia sido demittido da direcção da Bi-

bliotheca Nacional de Lisboa — foi novamente nomeado para este lugar pelo marquez
de Loulé em dezembro deste mesmo anno de 1837, e eleito deputado pelo circulo da
Feira em i858, sob os auspícios deste ministro.

O decreto de 7 de outubro de 1857 fo' publicado no «Diário do Governo» do dia

i5, com a assignalura do marquez de Loulé (que á pasta dos negócios estrangeiros jun-

tava a do reino), e é assim concebido ;

«Tendo o falecido visconde de Santarém deixado em seu espolio importantes ma-
nuscriptos relativos à valiosa obra da Historia da Cosmographia e da Cartographia na
idade media depois dos descobrimentos du XV século; obra que, havendo sido com-
posta na lingua franceza é fructo de laboriosos estudos e investigações, muito para la-

mentar seria que, depois de publicados 3 volumes e de acabada uma preciosa collecção

de cartas e niappas geographicos /ca;ie interrompida e suspensa; existindo felizmente

em taes manuscriptos todos os elemcníos para se coordenar e redigir pelo texto do auctor a
matéria dos volumes 4-°, 5 " c G." que faltam, e publicados os quaes se achará comple-
to e desempenhado o plano da obra, como aquelle sábio escriptor o havia concebido e

chegou a traçar nos seus aponiamentos ; e atiendendo á aptidão littcrarui, zelo e demais
circumstancias que concorrem na pessoa ce José da Silva Mendes Leal Júnior, sócio

efrecti\o da classe dt Scicnci;.s Moraes e Politicas e Bellas Lettras aa Academia Real das

Sciencias de Lisboa ; Hei por bem encarregá-lo do proseguimento e conclusão de tão

importante obra, solre os mencionados roanusciiptos com o vencimento da gratifica-

ção mensal de Soíjpoao reis, que lhe terá satisfeita pela verba votsda no orç jmento geral

do Estado para as despesas eveniuaes da nstrucção publica e ficando obrigado a apre-

sentar um volume cm cada anno para ser dado ao prelo. — O Mini.«.tro e Secieiaiio cl'Es-

tado dos Negócios do Reino asíim o lenha entendido e fsça executar. Paço das Necesi-

dades em 7 de outubro de 1857 = Rei = Marquez de Loulé »

(b) Officio de i3 de janeiro de 18Í9, dirigido ao ministro do reino.
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o longo officio do ministro dos estrangeiros, de 29 de fevereiro de

1860, que passo a transcrever, poe nos ao corrente de quasi tudo o que se

passou nos i3 mezes que succederam ao officio de Mendes Leal.

cll!.""" e Ex.™" Sr. —Em resposta ao officio que V. Ex." me dirigiu em
26 de dezembro ultimo a), tenho a honra de dizer a V. Ex.* que em con-

sequência do officio desse Ministério de ig de janeiro do anno findo [b),

incluindo outro, que devolvo a V. Ex.* do secretario das Sciencias moraes
e politicas da Academia Real das Sciencias (c), ordenou o meu anteces-

sor ao enviado de Sua Magestade na Corte de Paris (d), que procurasse

averiguar o que o dito secretario deseja saber para poder satisfazer á

difficil incumbência que lhe foi commettida de concluir a historia da cos-

mographia e cartographia, de que o fallecido Visconde de Santarém só

chegou a publicar três volumes. Em 12 de fevereiro officiou aquelle En-
viado ao Cônsul de Paris João Mousinho da Silveira (copia n." i) (e)

(a) Eis o teor deste officio de 26 de dezembro : «111.°"' e Ex."^ Snr.— Tendo o
Secretario da Academia Real das Sciencias de Lisboa, José da Silva Mendes Leal Jú-

nior, exposto por este Ministério as difficuldades que se lhe offerecem paru poder satis-

fa2er á incumbência que lhe fora commettida, de concluir a Historia da Cosmographia
e Cartographia, de que o fina lo Visconde de Santarém chegou a publicar 3 volumes

;

e havendo se requisitado, em oíFicio de 19 de janeiío do corrente anno, que pelo Minis-
tério dignamente a cargo de V. Ex " se dessem as providencias que parecessem mais
convenientes na parte era que a solução de taes dificuldades dependesse desse Minis-
tério : rogo portanto a V. Ex." que se digne de fazer-nie saber qual foi o resultado
dessas providencias, devolvendo-me ao mesmo tempo o officio do Secretario da Acade-
mia, que acompanhava o citado officio de 19 de janeiro.— Deus guarde a V. Ex'— Se-
cretaria d'Estado dos Negócios do Reino em 20 de dezembro de iSiq.— 111."" e Ex."'"

Snr. Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios Estrangeiros.— A. M. Fontes P. de
Mello.»

(b) «111.""' e Ex."° Snr.— Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex." o officio

que recebi do Secretario da classe de sciencias moraes e politicas da Academia Keal
das Sciencias, José da Silva Mendes Leal Júnior, acerca das difficuldades que se lhe

offerecem para poder satisfazer á incum.bencia que íhe fora commettida por este Minis-

tério, de concluir a Historia da Cos.mographia e Cartographia, de que o finado Viscon-
de de Santarém chegou a publicar 3 volumes ; rogo a V. Ex.=' que se sirva dar as pro-

videncias que lhe [areçani mais convenientes na parte em que a solução de taes diffi-

culdades depende desse Ministério ; e também peço a V. Ex." que ss digne de opportu-
namente me prevenir do resultado dessas providencias, e de me restituir o referido offi-

cio para os ulteriores effeiíos que sobre este mesmo assumpto devem dimanar deste
Ministério.— Deus guarde a V. Ex."— Secretaria d'Esiado dos Negócios do líeino em
19 de janeiro de iSJg.— 111.°'» e Ex.'"" Snr. Ministro e Secretario de Estado dos Negó-
cios Estrangeiros.—Marquez de Loulé.»

A pasta dos estrangeiros era também então gerida pelo marquez de Loulé.
(c) E' o já citado oflficio de i3 de janeiro de iSíg.
(d) Despacho n." 4.

(e) Officiando a João Mousinho da Silveira, a 12 de fevereiro, o visconde de
Paiva encarrega-o de o informar: oi." do destino que tiveram as chapas ou pedras li-

thographicas que serviram para a tiragem das cartas que compõem o .Atlas publicado
pelo Visconde de Santarém, e especialmente da que tem por titulo — .Africa — do Map-
pamundi de Juan de la Cosa, piloto de Chrisicvam Colombo, impresso em 1495.

a2.° Se na typographia onde o Visconde de Santarém costumava imprimir as suas
obras existe élgum trabalho manuscripto ou já impresso, em continuação do 3.° volume
da Cosmographia, ou do Quadro Elementar.

«3.° Finalmente, se em poder dos livreiros commissarios do dito Visconde de San-
tarém existem alguns exemplares das obras por elle publicadas, porque a existirem de-
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para que lhe ministrasse as informações pedidas, e o que elle respondeu,
em 3 de; março, verá V. Ex.^ pelos três documentos sob o n." 2 de que peço
restituição (a). No officio em que o mesmo Enviado remetteu a respos-

ta do Cônsul (6), accrescenta que este lhe dissera que esperava poder
expedir brevemente para esta Secretaria d'Estado um caixote com objectos

pertencentes aos trabalhos litterarios e scientificos do nosso erudito com-
patriota, mas pouco depois fugio de Paris o dito Cônsul pelas rabões que
são notórias, e até agora não se recebeu cousa alguma. Emquanto ao ex-

polio do Visconde de Santarém devo dizer a V. Ex.* que veio para Lis-

boa por ordem e conta do Governo, sendo abertas as caixas nesta Secre-
taria d'Estado em presença dos herdeiros do mesmo Visconde e separa-

do tudo o que pertencia ao Estado, por uma commissâo de três empre-
gados, os quaes derão bem conta da sua incumbência, constando o dito

expolio de 870 e tantos volumes encadernados, 900 e tantas brochuras,
grande porção de folhetos, e de mappas do grande Atlas, e alguns ma-
nuscriptos, correspondência particular e um uniforme usado.

«Depois de separado o que pertencia ao Estado (c), foi tudo o mais
entregue aos herdeiros, que segundo consta encarregaram um dos corre-
tores da Praça de Lisboa da venda dos livros e papeis que foi por vezes
annunciada nos jornaes, assim como o respectivo catalogo pelo qual ainda
se poderá ver o que foi entregue.

«Os manuscriptos pertencentes á parte inédita do Quadro Elementar
foram entregues ao Sr. Luiz Augusto Rebello da Silva em G d'agosto de
1857 {d}^ e os que dizião respeito á historia da Cosmographia e carto-
graphia também se entregaram (e). Alem disto entregaram-se em 3 de
outubro de 1839 á Academia 1 175 volumes de diversos tomos do Quadro
elementar (/"), c em 1 1 de abril de 1869 mais 2o38 cartas do grande
Atlas e 346 frontespicios (g).

verão ser reclamados como propriedade do Governo de Sua Magestade, visto ter este
satisfeito as dividas do fallecido Visconde.»

Conforme accentuei já, estas dividas, bem como as despezas do embalsamamento,
funeral e transporte do cadáver, foram pagas com o dinheiro das subvenções em atrazo !

Uma copia deste officio foi enviada pelo visconde de Paiva ao marquez de Loulé,
inclusa no oHicio que aquelle dirigiu a este a i3 do mesmo mez.

(a) Desconheço os termos de taes documentos.
(b) Otficio n."'25, de 4 de março.
(c) Officio de 4 de maio de 1857, dos trez membros da commissâo do ministério

dos estrangeiros ao conselheiro Emilio Achilles Monteverde.
{d) Vide nota (d) de pag. 28.

(<?) E'-me desconhecida a data em que esta entrega se fez. Não ha duvida, porém,
de que Mendes Leal os recebeu.

(/) São os 1175 volumes postos á disposição da Academia em 20 de setembro de
1859. Vide nota (e) de pag. 2S.

(g) Estas 2.384 peças foram postas á disposição da Academia a 1 deste mesmo
mez de abril, como consta do olHcio seguinte : ..111.°"' e Ex.™» Snr.— Tendo sido com-
mettida á Academia Real d.is Scicncuis de Lisboa a continuação da obra que o Vis'
conde de Santarém coiueçou a publicar em Paris com o titulo: «Essai sur rhi>foire de
la Cosraographie et de la cartographie pendant le moyen age, et sur les progrés de la
Rçographie après les grandes découvertes du XV.» siècle, pour servir d'introduction et
d'explication á 1'Atlas composé de Mappemondes et de ponulans et d'autres monu-
ments géographiques, depuis le VL« siècle de notre ére jusqu'au XVIII.=«

; e existindo
nesta Secreta'ia d'Estado 2.o38 cartas do dito Atlas, conforme a relação inclusa, assim

3



cPoresta occassião remetto a V.Ex.^ alguns maços de manuscriptos do

visconde de Santarém com o n.° 3i sobre differentes assumptos geogra-

phicos.

«Deus guarde a V. Ex.^— Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangei-

ros, em 29 de fevereiro de 1860 (a).— 111."" e Ex.™ Sr. Ministro e Se-

cretario d'Estado dos Negócios do Reino. — Duque da Terceira.»

Parece que entretanto o 4.° tomo do Essai se achava «ordenado e

prompto para a impressão», por parte de Mendes Leal {b}.

como 34Õ frontespicios, índices e advertissements : tenho a honra de communicar a

V. Ex." que ludo isto está á disposição da mesma Academia, para o mandar receber

quando lhe convier. Deus guarde a V. Ex.\ Secretaria d'Estado dos Negócios Estrangei-

ros, em o 1.» de Abril de iSdq.— 111."" e Ex."»" Snr. Vice-Presidente da Academia Real

das Sciencias de Lisboa.— Duque da Terceira.»

(a) Sobre o assumpto do officio de Mendes Leal, 2 outros officios foram expedi-

dos, antes desta data, pelo ministério do reino : a 17 de março de 1809 ao cardeal pa-

iriarcha, e a 24 de fevereiro de 1860 ao conselheiro Monteverde. Este ultimo officio

(assignado por J. M. d'Abreu) instava pelas informações relativas ao resultado das pro-

videncias sobre a remoção das difficuldades que Mendes Leal dizia ter encontrado. O
secretario geral do ministério dos estrangeiros respondeu-lhe a 29 de fevereiro de 1S60,

informando-o de que nesta data o ministro responderia.

(b) O que deveria ser este 4.° tomo do Fssai dizem-no as seguintes linhas do offi-

ciorelatorio dirigido pelo visconde de Santarém, a i5 de novembro de i85i, ao minis-

tro dos estrangeiros, António Aluizio Jervis d'Athouguia, depois visconde de Athou-
guia: «A parte porém mais interessante para a, gloria de Portugal é a que vai seguir-se,

é a que respeita ás nossas navegações e descobertas e conquistas. E' nesta parte que
examino as causas que intluiram no animo do illusire Infante D. Henrique para conce-

ber e executar um plano mais vasto do que os que conceberam os maiores explorado-

res da antiguidade. Este giande assumpto não foi tratado por nenhum dos nossos his-

toriadores, e nem o podia ser, pois estes, sem exceptuar João de Barros, escreveram
em épocas em que a critica histórica não era conhecida. Elles não confrontaranv os

documenios com as relações dos authores e analystas, não discutiam as datas doa acon-
tecimentos, e não montavam [ela discussão scientifica e pela erudição ás causas que
deram origem aos factos por elles recontados. Por estes motivos as suas relações parti-

cipam da esterilidade dos escriptos dos séculos médios e escuros, e das invenções de
alguns dos escripiores da antiguidade clássica, contciuando-se com referir-nos as acções
guerreiras dos Príncipes, as batalhas, e até as i-enealogias, mas jamais tratavam do es-

tado dos progressos intellectuaes das Nações comparado com os dos outros povos. En-
tre os graves resultados de taes relações, um dos mais consequentes é o dos anachro-
nismos, e o dos factos, a ponto que o mais eminente dos nossos historiadores até errou

a data da mone do mais celebre Príncipe Portuguez, do principal author dos nossos
descobrimentos. E' justamente a parte que respeita ás datas dos nossosdescobrimentos
e conquistas a que se acha mais alterada. Era ]á um trabalho util a correcção destes

erros; mas a publicação dos documentos, que vem pôr termo á incerteza das épocas
do descobrimento e posse das nossas Colónias, torna se mais importante e indispensá-

vel se se reflecte (seja- me licito dize-lo) que possuindo Portugal muitas Colónias na
Africa, na Ásia, e no Mar Atlântico, próximas dos estabelecimentos das grandes Poten-
cias marítimas, outras em posição que ellas nos disputam, ou poderão de futuro dispu-

tar-nos, os únicos meios que temos de provar os nossos direitos, e de advogar a nossa
justiça perante ellas e peranie o mundo, consistem na producção dos documentos e tí-

tulos de iriefragave! authoridade, que attestem a prioridade do descobrimento, con-
quista e posse delles, tanto mais que não podemos sustentar estes direitos com as nos-

sas forças navaes oppondo as ás daquellas Potencias. Entre as provas destes direitos as

mais genuínas e in^portantes são : i." as antigas cartas maritimas e terrestres anteriores

e posteriores aos nossos descobrimentos ;
2.° a combinação das mesmas cartas com os

textos das relações dos descobridores, e dos que escreveram sobre estas matérias.»

A respeito dos três últimos tomos do Essai lê-se ainda no oííicio de 29 de janeiro
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Passados mais 2 mezes, Fontes Pereira de Mello assignava uma porta-

ria concedendo a Mendes Leal mais o praso de 2 auiws completos, a contar
desta data, para as averiguações, estudos e redacção de cada iim dos 2

outros tomos deixados peio visconde de Santarcm, embora reduzindo a

2?ífooo réis mensaes a gratificação a receber (a).

E todavia nem um só volume se publicou !

!

Peor ainda. Perdeu-se quasi todo o original que no ministério dos
estrangeiros fora entregue ao secretario da Academia...!!!

Quanto á parte que ficou pertencendo aos herdeiros do visconde de
Santarém (è), e que lhes foi entregue em 12 daquellas caixas, essa foi pa-

de i853 : o O volume IV da mesma obra que encerra a parle da geographia positiva e
da hydrographia dos ukimos séculos da idade média, e portanto a explicação e analyse
dos monumentos publicados na segunda parte do Atlas, está já todo redigido e prom-
pto para o prelo. Durante o mesmo periodo que decorreu depois do meu ultimo relató-

rio reuni infinitos maieriaes para os tomos V eVI, últimos desta obra. Nestes volumes
mostro pelos documentos publicados na 3.= e 4.' parte do Atlas os grandes progressos
das sciencias enri resultado das nossas navegações e descobrimenlcs.u

Escrevendo a F. de Paula Mello, a 3 de outubro de i853, diz lhe que o 4 ° volume do
Essai está no prelo; mas certo é também que, tanto em i5 de julho deste anno (a ma-
dame Jackson) como em 24 de novembro do anno seguinte (a Ferdinand de Luca), elle

declara que este volume não poderia apparecer por emquanto, devido á publicação dos
tomos 14.° e i5.° do Quadro Elementar.

(a) «Tendo sido presente a S. M. El Rei pelo sócio da Academia Real das Scien-
cias de Lisboa, José da Silva Mendes Leal Júnior, as ponderosas razões que expoz em
ofRcio de i3 de janeiro de 1859, mostrando a ií;)jtioS5iíi7it/í;<i<? de apresentar em cada anno
um volume de "Historia da Cosmographia e Cartograpliia», principiada pelo falecido vis-

conde de Sintarem, cuja continuação lhe Ibi incumbida por decreto de 7 de outubro de
1837; e considerando que nos apontamentos deixados peloauctor/tr/íavíT ír/ig'í7fãoí/e íií-

siimptos e de ideas, indi.<pensavcl para a publicação de qualquer volume, sem prévios
estudos e investigações; considerando que muitas referencias e citações estão completa-
mente desaccmpanhadas de documentos de cosmographia e de geographia que o escri-

ptor teve presentes, mas de que não apparecem copias nem autographos, nascendo d'ahi

a difficiddade de continuar obra tão vasta, supprindo-as em repetidas omissões do origi-

nal j considerando igualmente a conveniência de fixar um praso rasoavel para a publica-
ção de cada um dos volumes, e tendo em vista que o quarto tomo da obra se acha orde-
nado e prompto para a impressão

;

«Ha por bem o mesmo augusto senhor, conformando-se com o parecer do Conselho
geral de Insirucção publica, exarado em consulta de 19 de abril ultimo. Conceder ao men-
cionado sócio da Real Academia Real das Sciencias, ^íir.i as averiguações, estudo e re-

dacção de cada um dos tomes seguintes, o praso de dois annos completos a contar da data
d'esta portaria e com a mesma gratificação que lhe foi arbitrada pelo citado decreto de
7 de outubro de 1857, paga em vinte e quatro prestações mensaes de25y>ooo réis cada uma,
com todas as demais condições estabelecidas n'aquelle decreto e assignando o competente
termo n'esta secretaria d'cstado, cm que se obrigue pelo inteiro desempenho d'esta im-
portante commissão. O que assim se participa ao ref'erido sócio da Academia Keal das
Sciencias de Lib,boa, Jc>sc da Silva Mendes Le:il Júnior, para seu conliecimento e devida
execução. Paço das Necessidades, em 1 de maio de iSGo. — António Fontes Pereira de
Mello.» («Diário de Lisboa», n.» 117).

{b) Além da viuva e dos dois filhos varões de que já tenho falado, viviam mais duas
filhas, a saber: D. Maria Constança, nascida a 2 de setembro de 1828 (Freg. do Soccorro —
L." 20.° dos bapt., fl.45| c que veiu a falfcer a 27 de julho de i858(Freg. de Bellas— 1^.° i3."

dos óbitos, fl. 10 V.); e D. Marianna, que nascera a 28 de novembro de 1829 (Freg. do Soc-
corro— L.° 20.° dos liapt., íi 73 V.) e faleceu a 6de junho de 1892 (Freg. de"Bellas — L.» 33.»

dos óbitos, fl. 8 V.). Os restos mortaes destas duas senhoras acham se depositados no já
referido jazigo n." 3:817 do cemitério dos Prazeres.

A este ttmpo já havia falecido a mais nova das três filhas dos Viscondes de San-
taicm — D. IVancisca — que nascera a 19 de outubro de i832, também no Palácio do
írotcorio ccmo suas ii más (L." citado, fl. i34).
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rar a diversas mãos, especialmente ás de Joaquim José de Almeida da
Camará Manuel (a), sendo grande parte dessas peças e volumes vendida
em leilão no escriptorio do corretor da praça de Lisboa A. O. Guima-
rães, estabelecido no Cães do Sodré, no mesmo prédio e andar onde hoje

se encontra a «Mutual Life» e que nesta época tinha o n." 8 de policia (b).

Depois desse leilão, os impressos e manuscriptos que ainda restavam, fo-

ram para uma casa ás Trinas (c) onde mais de uma vez os foi compul-
sar e examinar o auctor do «Diccionario Bibliographico», Innocencio
Francisco da Silva.

Nestas condições comprehende-se muito facilmente como se teria dis-

persado a escolhida livraria (d) do estudioso e erudito membro de quasi to-

(a) Era pae do meu illustre amigo o snr. Jeronymo da Gamara Manuel (distincto

secretario da legação de Portugal em Londres) e do snr. Caetano da Camará Manuel
(considerado engenheiro e memlaro do Conselho superior das obras publicas).

A entrega das 12 caixas do espolio foi-lhe feiía, no ministério dos negócios estran-
geiros, no dia 27 de agosto de 1857, em consequência de prévio accordo (27 de junho
do mesmo anno) entre a viscondessa e seus 4 filhos e por virtude do concessionário ser

um dos credores dalguns dos herdeiros.

(b) Na «Revolução de Setembro» dos dias 20, 22 e 25 de janeiro de iSíg encontrei
este annuncio : "Leilão de livros. — 8, i.° andar— Cães do Sodré. — Por mtermedio
do corretor A. O. Guimarães. — Nos dias 22, 24 e 25 do corrente, á 1 hora, no local

acima indicado, se procederá á venda para liquidar. Consta de livros inglezes, france-
zes, allemães e latinos, os quaes pertenceram ao fuUecIdo ex."" Visconde de Santarém».

Já no n." do dia 12 de dezembro de i85S fora annunciado, para o mesmo local, um lei-

lão em que figurava uma livraria de S.óoo volumes, em francez, inglez, allemão e latim. No
n.° do dia3i deste mesmo mez e anno, a livraria annunciada constava de i.5oo vols., nos
mesmos idiomas.

(c) Estas ultimas informações devo-as á amabilidade do referido illustre engenheiro
snr. Caetano da Camará Manuel. Recolhi as num dos primeiros mezes de 1904. A casa
onde estes livros foram depositados — situada na rua de S. Vicente de Borgia — era a
do conselheiro Jorge Augusto Husson da Gamara (antigo encarregado de negócios jun-
to das cortes de Roma, Nápoles e Sicilia), do qual era sobrinho um cunhado do conces-
sionário.

(d) Era a terceira das suas livrarias e a mais curiosa. Em julho de i855 constava de
584, espécies, distribuidas por cerca de goo vols. A primeira havia sido formada no Rio
de Janeiro, tendo apenas 18 annos de idade, e constava de mais de 1.200 artigos, sendo
a sua parte principal constituída por obras sobre historia, direito publico e diplomacia.
Nella se achavam incluidos muitos dos livros da celebre bibllotheca do ministro Mar-
tinho de Mello. Desta sua primeira livraria, o visconde de Santarém só trouxe para a
Europa os «Corpos dos Tratados». Em Lisboa juntou a estes a bibliotheca que acabara
de herdar de seu pae e que comprehendia perto de i.5oo vols. de escolhidas obras. «Or
toute cette magnifique Bibliothéque (diz elle) fut pillée, détruite, dispersée, non pas par
la barbárie d'une invasion de soldats étranges qui auraient pris Lisbonne d'assaut, mais
par des Portugais, principalment par un qui s'est lof.é dans mon Hotel pendant que j'etais

à Coimbre. La Providence n'a sauvé que qo volumes manuscrits de.-: collections de do-
cuments diplomatiques que j'avais recuillis pour mon grand ouvrage. lis ont été depo-
sés aux Archives du Royaume, ou ils sont maintenant comme ma propriété». Falando
da terceira bibliotheca, diz : «A peine arrivé en Angleterre à une province en 1S34, mes
premiares visites furent auxlibrairies,et lorsque je suis passe au coniinent j'apportais avec
moi une vingt^iine de livres, et je n'ai cesse depuis alors d'augmenter la coUection»
«Ma derniére Bibliothéque s'est donc formée principalmente de dons de savants, ce qui
la rend pour moi plus précieuse, que les autres».

Escrevendo ao conde de Lavradio em 8 de octubro de iS53 o visconde de Santarém
fala-lhe em «98 volumes de folio das minhas collecções de copias de documentos diplo-
máticos que estão guardados em Lisboa e que felizmente escaparam aos extravios e de
que conto mandar vir parte para Paris».
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das as Sociedades e Institutos scientiíicos do seu tempo (a), e com ella uma
grande parte dos seus valiosos trabalhos originacs inéditos e toda uma
vasta e preciosa compilação de matcriaes para novos trabalhos litterarios

e históricos, a par dos numerosos cadernos de registo da variada corres-

pondência que continuamente expedia e dos maços de cartas e officios

que lhe haviam sido dirigidos!

As minhas pesquizas realisadas já antes de abril de 1904 apenas trou-

xeram ao meu conhecimento o paradeiro de 21 volumes destes_,manuscri-

ptos e de cerca de uma dúzia de volumes de impressos.

Os primeiros estão na posse do actual visconde de Santarém (b),

Como se vê, ha uma discordância na indicação do numero dos volumes que esca-
param. Por outro lado, um documento existente na Torre do Tombo e de que me deu
conhecimento o meu prezado amigo snr. Pedro de Azevedo, mui digno primeiro conser-
vador deste Archivo, diznos que foram q5 os volumes para aqui enviados em i833.

Eis o documento: «Ministério dos Negócios Ecciesiasticos e de Justiça = Reparti-
ção da Justiça = Manda o Duque de Bragança, Regente em Nome da Rainha, que o Con-
selheiro Joaquim José da Costa de Macedo passe á Casa em que ultimamente residiu o
Rebelde Visconde de Santarém e ahi tome conta da collecção diplomática que encon-
trar, devendo faze-la restituir á Torre do Tombo. Paço das Necessidades em vinte de
Setembro de mil oito centos trinta e três = José da Silva Carvalho». — «Relação dos
Livros que remetto para o Real Archivo da Torre do Tombo, em cumprimento da Por-
taria da Secretaria d'Estado dos Negócios Ecciesiasticos e da Justiça de 20 de Setembro
ultimo: Trinta volumes em folio e quarto grande de apontamentos e documentos para
a historia Diplomática de Portugal. Cincoenta e três volumes em quarto portuguez so-
bre o mesmo assumpto. Sete volumes em outavo portuguez sobre o mesmo assumpto.
Dois volumes em folio que parecem ser copiadores das Embaixadas de Londres e Hollan-
da. Três volumes de correspondência, originaes; dois com D. Luiz da Cunha, e hum com
o Marquez d'Alegrete. — Lisboa em 5 de Novembro de i833. Joaquim José da Costa de
Macedou. (Torre do Tombo — Maço i5 de Ordens, n." 132).

E' possível que pertençam a este numero os 54 (aliás 49) volumes a que atraz me re-
feri, em a nota de pag. i5.

Já que me refiro novamente aos manuscriptos confiscados em iS33, devo dizer que no
leilão Bicker foram vendidos, sob os n."" io52 e io53, dois volumes, modernamente enca-
dernados, contendo muitos do':umentos ofFiciaes do visconde de Santarém par.i D. Miguel
e grande numero de escriptos diplomáticos dirigidos ao visconde, abrangendo o período
que vai de 1828a i833. O documento mais moderno, do punho do ministro dos estrangei-
ros de D. Miguel, tem a data de 2 de julho de i833. Foram comprados pelo snr. dr. António
da Silveira Vianna, a quem renovo os meus agradecimentos pela amabilidade que me dis-
pensou permittindo que eu os examinasse. Vide nota (d) de pags. 22, in médio.

(a) No maço i5, Gaveta G, do archivo do ministério dos estrangeiros (relativamen-
te á época anterior a 1834) e no vol. i.33o (azul) da secção de manuscriptos da Biblio-
theca Nacional de Liiboa (correspondentemente a annos posteriores) encontram se vá-
rios diplomas destas Sociedades e Institutos. A maior parte dos diplomas, porem, segun-
do me informou o snr. Caetano da Camará Manuel, foi vendida a peso 1

(b) São em numero de 16 os volumes de manuscriptos do visconde de Santarém
actualmente em posse de seu neto, a saber : 2 pequenos vols. com extractos dos archi-
vos da marinha de França, começados em fevereiro de 1S44 ; i pequeno vol. com «ex-
tractos de differentes obras para as'minhas Rc'che?-ches» (todos 3 adquiridos no leilão da
livraria do falecido Júlio Firmino Júdice Bicker, em 189:1); 9 cadernos de correspondência
com os ministros dos estrangeiros, com o conde de'LavVadio, conselheiro F. de Paula
Mello, António Valdez, Joaquim António da Costa Macedo, Visconde da Carreira, Aca-
cademia Real das sciencias e tantissimas outras individualidades e corporações, tanto
nacionaes como estrangeiras, desde 1842 aré 11 de dezembro de 1854; 2 vbls. com o
original dos tomos XIV e XV do Quadro Elementar, datados de i853 e 1854 e nestes
mesmos annos publicados (também adquiridos no referido leilão de J. F. J. Bicker;;
• Demonstração dos direitos da coroa de Portuga! aos terriíorios situados na costa Occi-
dental d'Africa entre o 5." e o 8." graus de latitude meridional» (publicada em i855 e
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Bibliotheca Publica de Évora (a), e Bibliotheca Nacional de Lisboa (b).

Onde iriam parar todos os demais manuscriptos entregues a Joaquim

José de A. da Gamara Manuel?! *^ue é feito dos «ib pequenos volumes

de extractos de correspondência dos Archivos do Ministério dos Negócios

Estrangeiros de França» apartados, pela coramissão do nosso ministério

dos estrangeiros, para serem archivados ? I E até mesmo dos «vários ma-

ços» que foram recebidos por Luiz Augusto Rebello da Silva, para con-

tinuação do Quadro Elementar e do Corpo Diplomático?! (c)

igualmente adquirida no leilão Bicker); e i caderno com o catalogo da sua livraria, redigi"

doem francez e precedido dum «Avertissement» datado de 4 de julho de i855.

A estes 16 vols., ha a accrescentar um pequeno caderno de 10 paginas, obtido no
anno findo, intitulado : «Memoire stir les Portugais qui ont écrit sur VA^ie et sur les

langues orientales, par le Vicomte de Santarém, membre de la Sociéié Apatiqiie de

France — Paris, i835.»

(a) Em humero de 4, foram-lhe ofFerecidos pelo já ref^-rido snr. Caetano da Gama-
ra Manuel, quando direcror das obras publicas do districio, conforme este cavalheiro

teve a amabilidade de me informar ha 4 annos. São inieressanlissimos nMemoyanduns das

minhas leituras e observações^ e começam em i835. Com estes vols. manuscriptos, o mes-

mo senhor ofTereceu 2 livros impressos, um dos quaes — Recberches sur Americ Vespuce
— me disse ter muitas notas manuscriptas marginaes, do punho do auctor.

O actual visconde de Santarém possue copia destes 4 vols. mss., tirada na Biblio-

theca Nacional em meados de i9'?4.

(b) Esta Bibliotheca possue os 2 vols. seguintes : «Memorias para a historia e theo-

ria das cortes geraes . . . . » (m.ss. de 128 ff., original da 2.» parte publicada em 1828) e

«Correspondência de Academias, sábios etc. para o Visconde de Santarém?, de 1834 a

i855 (ao todo 48 peças, incluindo algumas folhas impressas). Catalogados sob n.°' 624 e

i33o, azul. O 2.'' teni affixado uma etiqueta de leilão, com o n " 2548.

Nesta mesma Bibliotheca encontrei 4 volumes contendo 90 peças impressas, que
haviam sido ofTereciJas ao visconde de Santarém. Estão todas numeradas pelo próprio

punho do illustre sábio.

(c) O Quadro Elementar deveria comprehender XXVIII secções, conforme o pla-

no do visconde de Santarém apresentado na introducção ao tomo 1.°. O auctor deixou
publicadas apenas as seguintes: I a XIV (tomo i.°. Paris 1842), XV (tomo 2°, 1842),

XVI (tomos 3."— 8.0, 1843 a i852, em 7 volumes), e parte da XIX, desde 1147 a 1379
(tomos 14.° e i5.», i853 e 1854).

Diz Rebello da Silva (na introducção ao tomo i." do «Corpo Diplomático» e na do
«Quadro Elementar», tomo 9 °) que para elle completar toda a secção XIX (relações de
Portugal com a Inglaterra) «somente existia o escasso subsidio de algumas notas quasi

inforrnes, traçadas ao correr da penna, com a negligencia própria do primeiro jacto;/, e

que para a redacção da XVII (relações com a Curia romana) «o que sobrevivia dos
apontamentos colligidos pelo visconde de Santarém, na substancia e na forma estava

denunciando a pobreza e a precipitação de um esboço desacurado e fugitivo, e pouco,
ou quasi ntnhura auxilio podia subministrar»!

Até sob o ponto de vista da verificação destas affirmações, faz pena que esta parte

dos originaes Jo visconde de Santarém tivesse também levado sumiço.
Convém advertir que a Academia nada publicou sobre as secçõesXX-XXVIII, as quaes

deveriam abranger as relações de Portugal com a Hollanda, Dinamarca, Suécia, Prússia,

império da Allemanha, Turquia, Africa, Estados Unidos e .Ásia—deixando até em branco o
final dasecçãoXVIetoda asecçãoXVIIljrelaçóes com a Itália, comprehendendo Nápoles,
Sabóia, Parma, Veneza, Génova e Sicilia), não obstante Rebello da Silva haver declarado,

na introducção ao tomo 9.", que o tomo i3 ° seria aproveitado para incluir esta ultima se-

cção. Mendes Leal, continuador de Rebello da Silva, applicou os tomos i2.''e 1 3."á con-

tinuação das relações com a Curia rom;:na, que ainda assim ficaram em i58o e, portan-
to, muitíssimo atrazadas— o que seguramente não teria succedido se alguns dos tomos
IX a XIII houvessem comprchendido í partes, como o tomo 4.» publicado pelo viscon-

de de Santarém. De resto, já em seu officio relatório de 3o de novembro de 1840 o vis-

conde dizia ao conde de Tojal: «A secção das nossas relações com a corte de Roma
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Que destino leriam, por exemplo, os originaes da parte do Corpo Di-
plomático relativa á Inglaterra, cujo i." volume já em outubro de i853 o
auctor contava poder mandar para o p!"élo. se lhe fossem pagas as pres-

tações em atrazo da sua subvenção {a) ?

enriqueceu-se, durante o mesmo tempo, além das 2.5o2 Bulias e Breves, e outras trans-
acções de que já se conpunha, de mais i.coo outras noticias e documentos relativos

a 214 Nunciaturas e i23 Embaixadas e Missões Portuguezas mandadas á Cúria Roma-
na. Não são menos importantes as acquisiçóes que tenho feito para a parte das nossas
relações com outras Cortes de Itália, principalmente com a Côrtc de Sardenha, tendo
tido felizmente á minha disposição uma collecção original importantíssima das nossas
relações com a dita Corte durante os reinados dos Senhores Reis D. AfTonso Vi, D. Pe-
dro il e D. José I A secção das nossas relações com a Hollanda também augmen-
tou».

Dos ofFicios-relatorios de i5 de novembro de i85i e 23 de janeiro de !853 (que fo-

ram publicados, como o de 1849) se vê quanto tinham progredido as diversas secções do
Quadro Elementar, «O volume 9°, que encerra (diz em 1849) as relações que tivemos
com a mesma Potencia [h rança j durante o reinado da Senhora D.' Mana I, que se

lhe seguiu, está igualmente prompto para ser publicado. Foram entretanto os docu-
mentos deste reinado augmentados depois do meu ultimo Relatório com i5S mais, que
aliás lhe faltavam».

A avaliar pelo que se lê na introdução ao i " dos i3 tomos do «Corpo Diplomático
PortugueZ') publicados pela Academia — todos apenas concernentes ás relações de Por-
tugal com a Cúria romana — dir-seia que no espolio do visconde nenhuns materiaes se
encontravam para a continuação do seu Corpo Diplomático, cujo i." tomo elle publica-

ra em 1846, comprehendendo os tratados etc. entre Portugal e Hespanha desde 1 168
até i383. Como quer que seja, devo observar :

i." Que no citado officio relatório n.° 62, de 3o de novembro de 1849, o visconde
affirmava o seguinte ao ministro : «o 2.° volume, que comprehende as nossas trans-

acções politicas e commerciaes e outras com a mesma Potencia [Hespanha], já está no
prelo. Encerra este os actos diplomáticos desde o Senhor Rei D. João I até ao tim do
reinado do Senhor Rei D. João II, em que se extinguiu a Dynastia d'Aviz. Os docu-
mentos do 3.» volume, que encerra as transacções importantíssimas dos reinados dos
Senhores Reis D. Manoel, D. João III e D. Sebastião, que estão promptos também para
a imprensa, e os do 4.° volume, que encerra as transacções desde o reinado do Senhor
Rei D. João IV até aos nossos dias. Os materiaes para os volumes desta obra que en-

cerram as nossas transacções com as outras Potencias, acham-se já infinitos coiligidos

e outros indicados chronologica e systematicamente no meu trabalho preliminar, de
forma que os desta ultima classe só resta copiá-los, de maneira que em caso algum po-
derá passar um só instante a publicai;ão deste the^ouro de documentos, uma vez que a
antiga subvenção me seja paga regularmente».

2.» que no officio-relatorio n." 85, de i5 de novembro de i85i, se encontram estes

períodos : «Quanto ao Corpo Diplomático, ou collecção dos nossos Tratados, Conven-
ções e outras transacções celebradas com as Potericias estrangeiras, também se tem
augmentado no mesmo período de tempo com a acquisição de muitas copias integraes

de documentos, e entre estas com algumas tiradas dos Àrchivos nacionaes de França.
Entre estas copiaramse vários documentos importantes do reinado d'ElRei D. Diniz,

que não existem no Real Archivo da Torre do Tombo. Em um destes documentos se

encontra um sello real deste Soberano, assaz curioso, que deu matéria a um Archeologo
para a analyse que tenho a honra de ajuntar inclusa e que elle publicou na Revue
ArchéologiqiieiK

3 o que no olTicio-relatorio n.° 102, de 29 de j meiro de i853, se acham estas pala-

vras : «Corpo Diplomático Português ou Collecção de lodos os Tratados e Convenções
e outras transacções áe Portugal com as Potencias estrangeiras. Esta vasta collecção

tambcm se augmentou depois do meu Relatório com ijy documentos integraes A con-
tinuação da publúação desta obra não se tem efleciuado simultânea com a do Quadro
pelos motivos que tive a honra de expor no meu Relatório de 3o de Novembro de
1849".

(a) Carta de 12 de outubro de i8.'i3 a F. de Paula Mello, onde diz : «E com a forma
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Uns e outros, ou parte delles, teriam sido aproveitados por José Ferrei-

ra Borges de Castro na sua «CoUecção dos tratados, convenções, contratos

e actos públicos celebrados entre a coroa de Portuga! e as mais potencias

desde 1640 até ao presente» (a)-, ou por Julio Firmino Júdice Bicker, quer

no «Supplemento» a esta «CoUecção» [b), quer na «Collecção de Trata-

dos e concertos de pazes que o Estado da índia portugueza fez com os

reis e senhores com quem teve relações nas partes da Ásii e Africa orien-

tal desde o principio da conquista até o fim do século XVIII» ? (c) Ha
quem diga que sim-, eu não cheguei a averiguar o que esta affirmaçcão terá

de exacta.

Que será feito do original da «Historia politica de Portugal, fundada

nos tratados e mais documentos publicados no Corpo Diplomático», pro-

mettidd a pag. LXXVIIl da Introducção do i." tomo do Quadro Elemen-

tar (Paris, 1842) e á qual se referia ainda ura anno antes da sua morte,

dizendo: «A Introducção [do tomo XV do Quadro Elementar] seria mais

importante se não fosse o meu plano publicar a Historia Politica, que

se eu viver será o remate do meu plano, como indiquei na Introducção

do tomo I." do Quadros? (d).

Onde pararão tantos outros trabalhos a que a cada passo se encontram

referencias, quer nas suas obras já publicadas, quer nalguns dos seus

inéditos, quer na sua vastíssima correspondência í : [e).

Escrevendo ao visconde da Carreira, em 29 de dezembro de i852,

diz-lhe que a «Historia de Portugal» por Herculano «encerra na verdade

cousas pasmosas de que tenho feito um immenso volume» Quem
possuirá este interessantíssimo volume ? !

Do que, infelizmente, não resta duvida é de que os longos e repetidos

atrazos no pagamento das subvenções votadas foram a causa de ficarem iné-

adoptada para outros três saques, e pagamentos delles, virei nos fins de abril próximo a

respirar, podenJo d'aqui ate lá pôr na imprensa mais 2 volumes das minhas obras, a

saber o XV do Quadro, que encerra a continuação das noísas Relações Diplomáticas

com a Inglaterra até o reinado d'El-rei D. João IV, e o i." vol da collecção de Trata-

dos com a mesma potencia, sem cujo pagamento me seria inteiramente impossível cum-
prir o que S. Ex." o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros me recommendou a

este respeito no seu Despaclio n." 12, de 17 de setembro passado»

Respondendo a este despacho, a 27 de setembro, o visconde dizia ao ministro :

«O vol. XV está prompto p^ra o prelo, e os volumes correspondentes do Corpo de

Tratados, só restão algumas copias a tirar para estarem também promptos para serem

postos na imprensa.»

(ai Em 8 tomos, iS.^^b a iS5S, publicados sob a protecção de D Pedro 5.° e com o

auxilio do governo.

(b) 14 tomos, 1872 a iS^o, por portaria de 25 de abril de 1872, assignada por João

de Andrade Corvo.

(c) 14 tomos, 1881 a 1887.

{d) Carta de 7 de Janeiro de i855, a Figanicre.

Na I." folha do original do tomo XIV do Quadro Elementar a que me refiro na
notafi) de pag. 17, o visconde de Santarém escreveu o seguinte: «Conservei este meu
Manuscripto original não só para ir no verso ajuntando as noções que me pareceram
opportunas para a minha ohra da Historia Politica de Portugal, mas também para que
no futuro se prove que não tive colaborador nesta importante composição, evitando

assim que algum impostor venha dizer que me auxiliou neste trabalho. — Paris, i853.»

(e) Vide" as considerações com que abro o meu artigo publicado no já citado n

"

do aDiario de Noticias» de i3 de janeiro de 1907.
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ditos muitos dos trabalhos do incansável investigador i Prevendo o perigo,

dizia elle ao conde de Lavradio, em 8 de outubro de i8d3 : «Seguro a V. Ex.*

que não posso vêr sem uma profunda melancolia o perigo de deixar iné-

ditas as immensas riquezas documentaes que tenho ajuntado durante 40
annos !» E em 7 de janeiro de i855, a Figanicre : «Mas com profunda ma-
goa o digo, estcu convencido que quando Deus me dê ainda alguns annos
de vida, acontecerá que estas obras ficarão incompletas, pelas extremas
difliculdadesem que um mau e fatal fado me tem collocado I» E ainda : «Se
me não tivessem cortado a subvenção durante 7 annos na importância de

14 contos de reis, além do atrazo das outras partes que restavão, teria

publicado nestes 8 annos que desde então decorrerão, 20 volumes das

obras que estou dando á luz» (a).

O illustre lente da Escola Naval snr. Almeida d'Eça — que em iqob
também examinou no ministério dos estrangeiros os documentos por mim
compulsados um anno antes e que em 11 números do «Boletim da Socie-

dade de Geographia de Lisboa», do mesmo anno de 190?, editou 5i car-

tas dirigidas pelo visconde de Santarém ao 8." conde da Ponte (è) — ao
confrontar (c) a relação dos volumes que ficaram no ministério dos es-

trangeiros, com a do inventario feito em Paris, diz: «Como se vê, appa-

rece n'cste relatório a menção dos pelils volumes rdiés manuscrits do ar-

rolamento de Paris, com a diffcrença entre 46 e 4? ; mas não se lê a

menção dos 27 cahiers reliés^ notes et manuscrits do arrolamento [d). Fi-

cariam em Paris ?»

Quanto a mim, acho provável que, não tendo sido considerados como
pertencentes ao estado, os 27 cadernos foram entregues aos herdeiros e

por estes cedidos a Joaquim da Galrara Manuel.
Mais para estranhar é que no catalogo da livraria do falecido J. F. J.

Bicker viessem incluídos, a pag. io3, sob n."* i.oGo e i.oói, 2 vols. ma-
nuscriptos que tudo leva a crer serem os «2 volumes de— Relações de
Portugal com Inglaterra» separados e archivados no ministério dos es-

trangeiros em 1867 pela commissão de empregados a que o mesmo Bicker

pertencia (e).

Eis, segundo as minhas investigações pessoaes, como e porque se per-

deram ou dispersaram tantas obras que chegaram a ser legadas á biblio-

theca da Academia Real das Sciencias de Lisboa, tantos e tantos traba-

lhos, estudos, documentos, notas e apontamentos paciente e patnotica-

(a) Officio n.° i3o, de 9 de julho de 1854, ao ministro dos estrangeiros.

(b) Esta collecção de cartas começa em i838 ou iSSg c alcança até o dia 12 de ou-
tubro de i852.

Pouco depois desta data o conde da Ponte saiu de Lisboa. E' o que se deprehen-
de desta passagem de uma carta do visconde de Santarém ao seu filho António, em 12

de janeiro de i853 : «A partida do conde à.^ Ponte deixou-me sem ter ahi pessoa ver-

dadeiramente minha para me informar do estado dos meus negócios, pois os estranhos
fazem muitos cumprimentos e com estes encobrem a verdade». Allude á questão com
a Acai'cmia Real das Sciencias por cnusa do seu Corpo Diplomático.

(c) "Boletimu de dezembro de iqoS, pa^. 442.
{d) ViJe pag. 25 deste meu estudo, linhas 6, 7 e 10.

(e) Vide nota {d) de pag. 40 e o catalogo a que me reporto.
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mente colligidos pelo erudito e sábio investigador durante largos annos
da sua atribulada existência — tão atribulada que elle -próprio considerava

«um grande milagre» que Deus lhe tinha concedido dando lhe forças para

fazer o que tinha feito, estando continuamente assaltado pelos tormentos
e cogitações que desde muitos annos o confrangiam (a).

Consoie-nos todavia a esperança de que, dentro de breves mezes, serão

dados ao prelo, pelo actual visconde de Santarém, alguns dos sah>ados
de tão confrangente cataclismo e, com estes, todos os opúsculos, memorias,
artigos e noticias que se sabe terem sido publicados pelo seu illustre avô.

A grandeza do serviço que á sciencia e á litteratura será prestada por sl-

milhante emprehendimento, a todos certamente se impõe, não sendo me-
nor o que á historia o mesmo titular irá prestar publicando depois a vas-

tíssima correspondência do seu preclaro ascendente.

Não fecharei esta serie de Apontamentos biographicos sem mencionar,
pela ordem chronologics, por que lhe foram conferidas, as principaes me-
rcês e veneras que o 2° visconde de Santarém recebeu em Portugal e do
estrangeiro.

Fidalgo cavalleiro (Alvará de 9 de outubro de 1802) (b), Habito de
Christo (1806) (c), Commendador honorário da ordem da Torre e Espa-
da (1809?), Visconde de Santarém (1818), Official honorário da Casa real

(1826) (d). Grão cruz da Conceição (1828), Grão cruz de Izabel a Catho-
lica (18 de dezembro de 1829 (f), Grão cruz da real e distincta ordem
de Carlos III (25 de dezembrõ^ de 1829) (/), Officialato da ordem do Cru-
zeiro, do Brazil (1845) e Grão cruz da Ordem de Christo (2Õ de dezem-
bro de i85o).

(a) Carta ao conde de Lavradio, de i5 de dezembro de i853.

(b) T. do T. — Liv. 2.» de D. João, fl. 294 v.

(c) "Gazeta de Lisboa., de 28 de julho de 1S26.

{d) T. do T. — Maço 12 das Leis, n.° 27.

(e) «Calendário manual y guia de forasieros en Madrid para el aiío de i833», pag. 5o
(/) Idem, pag. 60. — Esta grã cruz e a anterior recordam o tratado de navegação do

Tejo, de 3i de agosto de 1829.



Cs Atlas

ENTRE O muito que escreveu e publicou, o 2.° visconde de Santarém
deixou-nos duas obras a cada uma das quaes, conforme os títulos

respectivos, fez corresponder um Atla% composto de mappas-mundo
e de vários outros monumentos geographicos.

Estas duas obras — ambas escriptas e publicadas cm Paris, na lingua

franceza e a expensas do governo portuguez— são as seguintes :

As Recherches sur la décoiiverte des pays situes siir la cote occiden-

tale d'Afrique^ au-dela dii cap Bojador, et sur les progrès de la scicnce

géographiqne, après les uavigations des portiigais, aii XV' siècle;....

accompagnées d'iin Atlas composé de mappemondes et de cartes pour la

plupart inédites, dressées depuis le XP jusqu aii XVIF siècle.— P>íris,

1842, in-S." (147X86^, de 2-cxiv-33() paginas;— e o não concluído

Essai sur Ihisloire de la cosmographie et de la cartographie pen-

dant le moyen-age, et sur les progrès de la géographie après les gran-
des découvertes du XV" siècle., pour seri^ir duitroduction et de explica-

tion a lAtlas composé de mappeviondes et de portulans, et dautres mo-
iiuments géographiques, depuis le VI" siècle de notre èrejusqu au XVIP .

—
Paris, 1849, i85o e i852, três tomos, in-8.° (161 X86), lespectivamente

de Lxxxvii-5i8, xcv-592 e lxxvi-Í^G paginas.

Por estes titulos, igualmente se vê que o Atlas illustrativo da mais mo-
derna das duas obras comprehende um certo numero de monumentos
geographicos correspondentes a um período de 12 séculos, decorridos

desde o VI ao XVII século, ao passo que o Atlas pertencente ás Recher
ches sur la priorité é constituído apenas por monumentos relativos a um
período que termina também no XVII século, mas que começa no sécu-

lo XI, abrangendo, por tanto, menos cinco séculos do que o outro.

Isto mesmo se evidencia pela inspecção e leitura dos frontespicíos des-

tes dois Atlas, que adiante reproduzo em facsinule, sob n."' 2 e 3.

Tíies são os Atlas, os únicos, commummente citados ou referidos nas

resenhas biographicas do 2.° visconde de Santarém e até pelos bibliogra-

phos, tanto nacionais como estrangeiros — quando não os confundem e os

tomam como um uníco Atlas, assígnalando para data de edição ora o anno
de 1842, ora o de 1849.

Taes são também os Atlas cujas cartas frequentemente se encontram
confunddas e reunidas cm volume ou em pasta, e ás quaes, por igno-

rância, inadvertência ou descuido, se fez preceder um frontespicio que não
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lhes corresponde, como são aquelles exemplares que abrem com o fron-

tespicio de 1842 mas que tanto conteem cartas dos séculos XI ao XVII
como dos séculos VI ao X, ou os exemplares cujo frontespicio é de 1849
mas nos quaes não se encontra uma unica carta de qualquer destes últimos

séculos, isto é, do VI ao X.

Atlas de 1841

A estes dois Atlas, de 1842 e 1849, e precedendo-os chronologica-

mente, ha, porem, que accrescentar um terceiro, cujos monumentos mais

antigos não vão além do século XIV.

O fac-simile n." i não nos deixa a menor duvida a tal respeito.

Eis, pois, um terceiro Atlas publicado pelo visconde de Santarém, que^
aos bibliographos e bibliophilos deve igualmente interessar, verificando se

'

que neste de 1841 os monumentos mais antigos são do século XIV, ao pas-

so que no 1842 elles pertencem ao século XI e no da 1849 attingem o sé-

culo VI.

Mas ha mais.

Quem houver examinado com alguma attenção e cuidado as cartas

geographicas publicadas por este auctor e fixado a vista no alto de cada
folha, terá certamente observado que entre cilas se encontram umas em
que o nome do Atlas e do auctor e o titulo da carta ou dos monumentos (<j)

ou pelo menos aquelle nome [b] ou aquelle titulo (c), estão redigidos em
lingua portugueza, ao passo que em outras cartas — como succede, por
exemplo nas de Levasseur e de Dupont {d) — é sempre a lingua franceza

a adoptada naquelles dizeres.

Quem tiver procedido a um tal exame deve também ter encontrado
monumentos que cm uns exemplares teem em francez o nome do Atlas e

o titulo das peças, ao passo que noutros exemplares das mesmas cartas

aquelle nome e aquelle titulo, ou um dos dois dizeres, se acham impres-

sos em lingua portugueza, como acontece, por exemplo, com a folha que
encerra as cartas de Pizzigani, catalã e de Pinelli [e). E' de 12 o numero
de cartas (16 monumentos) em que o nome do Atlas ou o titulo das pe-

ças é em portuguez.

Ainda um outro facto ní>s fornece a observação attenta e reflectida

das diversas cartas geographicas publicadas pelo visconde de Santarém.

E' que nenhuma das cartas em que o nome do Atlas ou o titulo das pe-

ças ou monumentos é em portuguez, pertence aos séculos anteriores ao

século XIV; pelo contrario, todas ellas são de monumentos geographicos

que pertencem aos séculos XIV, XV, XVI e XVII: quero dizer, são re-

lativas única e precisamente aos quatro séculos em que foram traçadas as

(a) Vide Appendice A — b).

\b) Vide Appendice A — c).

(c) Vide Appendice A— a).

(d) Vide Appendice A— d).

(e) Vide Appendice D e Appendice A-b), c),
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cartas que devem constituir o Atlas cujo frontespicio traz a data de 1841

e deixo transladado no primeiro fac-simile.

A coexistência destes três factos— e ainda a circumstancia de que as

cartas com aquelles dizeres em portuguez foram das primeiras mandadas
gravar e imprimir pelo visconde de Santarém— nos indicam, natural e

logicamente, que o visconde, se não levou a cabo e completa realisaçao

um plano previamente formulado, de publicar um Atlas em portuguez,
chegou todavia a dar-lhe começo, tendo, porém, dentro em pouco, de
pô-lo de lado e substitui-lo, ainda em 1841, por uma edição em lingua

franceza, devendo certamente fazer patte dest'ouiTa edição o primeiro dos
frontespicios reproduzidos.

Ainda mais.

As minhas investigações induzem-me a concluir e a affirmar que o
visconde de Santarém não só começou por publicar as cartas geographi-
cas com aquelle nome e titulo em portuguez, mas também destinou es-

tas cartas — e o Atlas que ellas deveriam constituir— a illustrar uma
obra em portuguez que ellc estava então escrevendo, da qual se impri-

miram as primeiras folhas em meados de setembro de 1840 e cujas ulti-

mas paginas foram iinpressas em meados de abril do anno de 1841.
Refiro-me á Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos portii-

gue;[es na cosia d'Africa occidental para seruir de illustração á Chro-
nica da conquista de Guine por A^^urara (a) (Pariz, 1841, in-8.", de

(a) O manuscripto da Chrojiica do descobrimento e conquista de Guiné, escripta por
mandado de el rei D. Jffonso V, sob a direcção scientijica e segundo as instrucções do
iílustre Infante D. Henrique, pelo chronista Gomes Kannes de Azurara— á qual serve
de illustraçiío a Memoria do visconde de Santarcm— fora encontrado, em princípios de
iSSy, por Ferdinand Denis na então Bibliotheca Real, hoje Nacional, de Paris. Conhe-
cida do publico a sua descoberta enn 1809 (Tomo 11 das <iChroniques chevaleresques de
TEspagne et du Portugal», pelo mesmo F. Denis), cuidadosa e escrupulosamente copiado
depois pelo próprio punho do visconde da Carreira (enviado extraordinário e ministro
plenipotenciário de Portugal em França), enriquecido com mais de 2i5 notas pelo vis-

conde de Santsrem, de cuja penna é também a nintroducção» de xxv pags., e acom-
panhado de um "Glossário de palavras e phrases antiquadas e obsoletas», por José
Ignacio Roquelc^o precioso manuscripto foi editado pelo visconde da Carreira
na casa J. P. Aillaud, Paris, 1841, organisandose para isto varias listas de subscriptores.

A 12 de dezembro de 1B40 o visconde de Santarém, escrevendo a Rodrigo da Fon-
seca Magalhães, diz-lhe: «K impressão da nossa Clironica d'Azurara vai continuando,
mas de vagar cm razão das muitas correcções que ha a fazer ás provas, da confrontação
desla com o texto original, das notas que lhe addicionei e do glossário de termos anti-

quados, que lhe junto no fim. Estss teem sido em parle as causas da demora da publi-
cação, e principalmente por se tirarem ao mesmo tempo as duas edições, a de 8.» e a
de 4.", que é bellissinia, ornada de tarjas c&.

; provem também esta demora, dos enfado-
nhos e insupportaveis retardos dos impressores, os quaes teem sempre a maior parte
dos operários occupados com a impressão de um diluvio de jornaes, de folhas volantes,
de annuncios de ioda a espécie, cujas publicações são de natureza de não poderem sof-
frer demora ; mas apezar destes motivos que tem retardado esta publicação, já estão
iiTipressas 19 folhas das duas edições. Ames da recomendação que V. E.x.» riie faz, já eu
tinha tenção de cfleiecer a V. Ex." o i.° exemplar que o editor me destinasse. Antes pois
da dita obra ser enviada para essa corte e se pôr á venda e distribuir pelos subscripto-
res, será enviado um exemplar a V. Ex.", a quem por todos os motivos esta oíTerta é
de dever e justiça».

Voltando a falar sol)re o mesmo assumpto, em 5 de abril de 1841 communicalhe o



4-245-1 pp.), impressa também por conta do governo portuguez e incum-

bida ao visconde de Santarém pelo conde de Villa Real (a), então ministro

dos estrangeiros, que a 8 de junho de 1840 {b) se lhe dirigira em carta so-

seguinte : «Tendo prevenido M J Aillaud para que me remettesse o primeiro exemplar

lia eaição de 4» da Cluonica d'Azurara que se completasse, a tim de o enviar a V. Ex.*

ames de se espalharem ahi os outros, e se distribuissem aqui pelos subscriptores, pe-

diu-me este que lhe permitisse que fosse elle quem directamente enviasse o dito exem-

plar a V Ex.% e me pediu com tantas instancias e empenho que me não foi possível

impedir que elle o fizesse, visto ser elle o editor. Apezar disso para não faltar ao que

prometti a V. Ex.' enviarei eu também pela minha parte outro exemplar».

De certa altura em diante, a impressão da Chronica fez-se ao mesmo tempo que a

da Memoria sobre a prioridade. Assim se explica a seguinte nota da pag. Soy da Chro-
nica : «Vide egualmente a nossa Memoria sobre a prioridade das nossas descobertas».

Esta é novamente citada a pags. x da «Introducção», a qual tem a data de 3o de março
de 1841.

A impressão final da Chronica só veiu a efiectuar-se nos fins de março de 1841,

isto é, poucos dias antes da da Memoria.
O «Journal de la Librairie» de 22 de maio de 1841, pags. 237 e 258, faz menção da

Chronica haver sido registrada no «Depot Legal».

A «Revista Universal» de 1S41, no seu n." 3, pags. 34 a 36, insere uma noticia cri-

tica desta edição, a qual é firmada pelas iniciaes F. A. de V, representativas do nome de
Francisco Adolpho Varnhagen. Tal noticia resente-se bastante duma longa, e por ve-

zes azeda, polemica travada tempos antes entre Varnhagen e o visconde de Santarém,
acerca de Américo Vespucio.

O seguinte periodo da carta que, a 2 de setembro de 1839, o visconde de Santarém
escreveu ao 8.» conde da Ponte, deve referir-se ás «Ghroniques chevaleresques de l'Es-

pagne et du Portugal, tomo II, pags. 4.3-45, onde vem reproduzido o capitulo 45.° da
Chronica : «Ferdinand Denis publicou uma chronica inédita de Go.iies Eannes de
Azurara para o qual dei notas». (Carta III das que o snr. Almeida dEça editou no «Bo-
letim da Sociedade de Geographia de Lisboa» de igcS. Este trecho vem na pag. 16 deste
«Boletim»).

{a) O i." conde de Villa Real, D.José Luiz de Sousa Botelho Mourão e Vascon-
cellos, fora ministro da guerra e dos estrangeiros, do Infante regente, em 1828 e dos es-

trangeiros e da marinha em 1835 e i836. A sua actual gerência na pasta dos negócios
estrangeiros vae de 28 de dezembro de iSjg a 23 de junho de 1840, succedendo-lhe en-

tão Rodrigo da Fonseca Magalhães.
Era filho do celebre morgado de Maiheus, D. José Maria de Sousa Botelho Mourão

e Vasconcellos, e sogro do 8.° conde da Ponte, João de Saldanha da Gama, de quem
era tia a viscondessa de Santarém.

Nos extractos das sessões da Gamara dos Deputados, dos dias 3o de junho, 2, 3, 6,

e 7 de julho de 1840, encontrará o leitor noticia do que ahi se passou sobre a questão
de Casamansa, entrando no debate os deputados J. A de Magalhães, Sá Nogeira, Mar-
recas, José Estevam, Alexandie Herculano e Aflonseca e os ministros do reino e da jus-

tiça e o dos estrangeiros, que ao tempo era já Rodrigo da Fonseca.
{b) Pode dizer-se que a este tempo se achava já terminada a celebre polemica

que acerca de Américo Vespucio e da viagem de Martim Allbnso de Sousa se travara

entre Francisco Adolpho Varnhagen e o visconde de Santarém.
Proyocou-a uma nota inserta por Varnhagen a pag. 75, col. i.% do seu «Diário da

navegação da armada, que fci á terra do Brazil sob a capitania-mór de Martim .Affonso

de Sousa, escripto por seu irmão Pêro Lopes de Sousa» (Lisboa, 1839, in 8°, xiii-i3o);

mas teve por origem a já citada carta do visconde de Santarém escnpta' a Fernandez Na-
varrete a i5 de julho de 182Õ, por este publicada em 1829 no tomo 3.° da sua «("oleccion
de los viages v descubrimientos, que hicieron por raar los Espanoles desde los fins dei si-

glo xvu e novamente reproduzida pelo visconde no «Bulletin de la Société de Géographie
de Paris» de outubro de i835 (pags. 222-23 1), com um «Avant-propos» do seu auctor, de
4 de março deste mesmo anno. Vide nota [a) de pag. i3.

A esta carta— que havia sido escripta em resposta a outra dirigida por Navarreie
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licitando uma Memoria acerca dos direitos de Portut^al sobre o território

ao visconde e em que manifestava opinião diversa da eraittida pelo P.e Manuel Ayres do
Cazalna sua «Chorographia Brasílica (Lisboa, 1817,2 tomos)— haviam succedido no re-

ferido «BuUeiin* vários outros artigos, a saher: um no n.° de septembro de i836 (pag.

129- 1Õ7) com a epigraphe nNotes additionelles»,e logo depois publicado em folheto, jun-

tamente com a carta, sob o titulo de Recherches sur Americ Vespiice et sur ses preten-

dites découvertes en i5oi et i5o3 avec des notes additionelles—Paris, 1 836, in-S.", de

71 pags.; outro no n." de fevereiro de 1S57 (pags. 65 loi) e outro no n.°de septembro des-

te mesmo anno de 1837 (pags. 145-18C) em cujo final se diz— Siiile.

Com estes 3 artigos do uBulletin», creio eu, deve ter sido formado o "VoIume» que
o visconde, no fim de fevereiro de 1839, diz ter publicado com o titulo «Remarques et Re-
cherches historiques et biblwgraphiqites sur la décoiiverte du Nouveau Contineiit, etc.»

(carta de 28 de fevereiro de i83g, dirigida pelo visconde de Santarém ao 8.° conde da
Ponte e editada pelo sr. Almeida d'Eça no oBoletim da Sociedade de Geographia de
Lisboa», n.° de janeiro de 1905, pag. u).

A esta publicação devem certamente referir-se estas palavras de Walcknaer, repro-

duzidas na carta que o visconde escreveu ao conde da Ponte em 2 de setembro de iíi3g:

a]'ái été charme de voir dans votre derniere partie sur Vespuce autant d'erudition que
de logiquei).

Não será a este mesmo «volume» que allude o visconde quando diz ao conde da Pon-
te— (carta de 10 de dezembro de iSSg, publicada no referido «Boletim», n.° de fevereiro,

pag. 71)—que lhe enviou pelo Daupias «as folhas que já estavam impressas das memo-
rias sobre Vespucio» e que lhe rinndará «a obra completa logo que tiver os exempla-
res» f (Vide no mesmo «Boletim», n." de abril, pags. 137 e i38, as cartas de |5 e 27 de
março de 1840).

Creio que não poderá haver duvida de que ao «trabalho impresso sobre Vespucio»
(carta de 27 de março de 1840) — ou «Recherches sur Vespuce» (carta de 1 5 de março de
1840), ou «memorias sobre Vespucio» (carta de 10 de dezembro de 1839)—se refere a «Re-
vue de bibliographie analytique» quando, no seu n." de fevereiro de 1840 (pags. 144 - 145),
diz que o visconde de Santarém acabava de imprimir, se bem que o não tivesse ainda dado
a publico, um trabalho de perto de 200 pags. sobre Vespucio.

Outro não é, muito provavelmente, aquelle a que se refere, em 1841, a nota da
pag. VI da nintroducção» da Memoria sobre a prioridade dos descobrimentos, na qual diz
— «Vide a nossa obra intitulada: Recherches historiques, Critiques et bibliographiques
sur Americ Vespuce et ses voyages".

O certo é que as iqSprimeiras paginas da obra que tem este titulo e se encontra nas li-

vrarias e bibliothecas (in 8.°, xvi - 284 pags., das quaes as 25o primeiras constam do texto

e as restantes da «Table des matiéies») não são mais do que a reedição do que se IG

nos já citados n."' do «Bulletin dela societé de géographie de Paris», de i835, i83d e 1837.
Certo é igualmente que a i5.» e penúltima folha do texto (pags. 229 - 244) foi impressa

depois de outubro de i838 e antes do meado de novembro de 1840. E que assim é, prova- o,
quanto á primeira parte, o facto de na pagina 239 vir referida a memoria sobre U. João
de Castro publicada no tomo X, pags. 217-235, dojá mencionado «Bulletin,» isto d, em
outubro de iS38; e, quanto á segunda, o facto de a pagina 240 das mesmas Recherches vir

duas vezes citada na Memoria sobre a prioridade, respectivamente nas pags. kjS e iqS,

as quaes pertencem á folha i3, impressa em meados do referido mez de novembro "de

1840, ou pouco antes.

O «Diccionatio bibliographico portuguez», tomo V, pag. 487, ao referir esta obra
do visconde de Santarém, diz que ella não tem data de eclição. Isto só é verdade a res-
peito de uma parte dos exemplares publicados. Eu conheço exemplares em cujas folhas
de rosto e capa não ha designação de data ; mas também conheço outros, v. g., o da
Real Bibliotheca (^-.i Ajuda, em que o anno de 1842 vem impresso na capa.

O visconde de Santarém, ao citar esta obra na sua Memoria sobre a prioridade,
não lhe designa data ; ao referi-la na pag. 187 (impressa em outubro de 1841) dai Recher-
ches sur la priorité (Paris, 1842), assignala lhe o anno de 1841 ; ao passo que na pag vn
da Introducção (impressa em fevereiro de 1842) destas ultimas Í?ec/ierc/jc's, o anno apon-
tado é o de 1842.
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de Casamansa, contestados por certos auctores francezes (a) e especial-

mente na 3/ parte da publicação official intitulada «Notices statistiques

sur les colonies francaises» e publicada no anno anterior por ordem do

Barão du Perré, ministro da marinha e das colónias.

O pedido do ministro portuguez foi recebido a i8 do mesmo mez de ju-

nho pelo visconde de Santarém, que se apressou a responder no dia imme-

diato, acceitando o honroso e patriótico encargo e compromettendo-se a

enviar, dentro de poucos dias, a solicitada Memona, que, demais a mais,

dizia respeito a pretencóes francezas refutadas já pelo visconde de San-

tarém aem diversos trabalhos desde que appareceu em i832 a obra do

deputado Estancelin». De facto, a 4 e 19 do mez seguinte, o visconde

de Santarém remettia ao conde de Villa Real copia do original de nove

No outono de i83q Varnhagen traz a lume o ..Diario da navegação da armada».

(Vide o «Correio de Lisboa» de 20 de novembro deste mesmo anno). Recebido um

exemplar que o auctor lhe offerecera, o visconde de Santarém prepara-se para publi-

car uma analYse deste trabalho, chegando mesmo a commumcar ao conde da Ponte

torta de 25 de fevereiro de .840) que no mez seguinte faria sair artigos seus nos jor-

naes «Nouvelles Annales des Vovages», «BuUenn de la Société de Geographie dePans.

e «Journal des Debats».
. , . „ „o a^

Destes promettidos artigos ou memorias apenas saiu, que eu saiba, um no n. de

marco das «Nouvelles Annales des Voyages» (pag. SSo-Sjí), cuja epigraphe e a seguinte :

Sio da navegac-ao da armada que foi á terra do Brasil, em .53o- .532 (Journal de

a nas°gation dl la flotte qui est allée à la terre da Brasil. Ecnt par Pedro Lopes de

Sou^al.-Opuscule in-8.», de .?o pages, publié à Lisbonne par Francisco Adofo de

Varnhagen, i83q». Esta apreciação critica foi immediatamente reproduzida em tolheto,

com o fitulo de- Aualyse du jounn.l de la nav.gaúon dela floUe gui est allee a a terre

du Brésil em i53o-i5i-2, par Pedro Lopes de Sousa, publie pour la premiere fois a Lts-

boniie par M. de Varnhagen— Paris, 1840,47 P^è^- ,, , ,
• „„ ,„i

Por este tempo recebia o visconde uma carta de Varnhagen, de 24 paginas, na qual

ha este periodo : «Por agora só trato de dar a V. Ex.» resposta prompta, e pedindo-lhe

suspenda a este respeito qualquer arguição, ou passe em claro o tratar-se desta questão

[a de Vespucio], que fica a perder de vista ao pé do interesse que deve resultar da di-_

vulgacáo do Diario de Pedro Lopes».
, , n ,„ ^.^ ,., -1»

VUudindo a este pedido, diz o visconde de Santarém ao conde da Ponte, em 27 de

marco • «Veia o Conde se este pedido não mostra o que são os nossos ginos !
tile ata-

cou me em publico, lisongeando-me em particular para diminuir a impressão que me

deveria merecer o ^ue escrevera, e pelo receio de replica publica e
«"^l^^^^f^^^^^^f"

a bateria que lhe preparava pede o meu silencio em pubhco a cus a da ^inha reputa

çáolitteraria para a que a sua não padeça e a minha nao triumphe 1 ! !». («Boletim., de

"^"'segundfie vê desta mesma carta, o visconde escrevera a Varnhagen, 4 dias antes,

uma carta sobre Vespucio refutando-o «argumento por argumento, palavra por pala-

vra e confesso (diz elle , que muito estimo ter tido esta controvérsia P»'^ el'a tem au-

gmentado uma quantidade de provas nas questões que ^^nho tratado relativas as desco-

bertas, que me não tinham occorrido visto que mnguem tinha feito objecção formal as

que eu tinha escripto».

(a) Os auctores principaes foram o deputado J. EstanceHn e D'Avezac

O primeiro publicou em .832 uma obra que ^^ i""*"^^';^ " f"r ^c nLntJe.
voyages et découvertes des navigsteurs Normands en Afrique, dans les Indes onentales

eten Amerique», in-8.°, de xii-;D4 pags.
„oi„ rr,<=n,>í nas se-

D'Avez8C havia publicado vários artigos sobre o assumpto, pelo menos nas se

Ruintes publicações : na «Encyclopédie Nouvelle», de iS33, o artigo «Afrique»
;
na "t"-

cvclopédie du-x.xe siécle», de .8%, artigo «Afrique» ;
na «Esquisse generale de 1 Afn-

qi.e», de iSSy ; na «Encyclopédie des Gens du Monde», de 1840, tomo ló.", pag. 294-
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paragraphos, aos quaes promettia fazer seguir outros paragraphos ou
capítulos.

Conforme consta de uma sua carta de 6 de agosto deste mesmo anno,

o visconde de Santarém gastou pouco mais de uma semana na redacção
desta parte da solicitada Memoria^ trabalhando duas horas por dia. Não
me resta a menor duvida de que este é o «trabalho» a que na alludi-

da carta se refere; se bem que o illustre professor sr. Almeida d'Eça
(«Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa, n.° 7 de 1905) afBrme
cousa diversa, quando diz que tal «trabalho não é citado por Innocencio».

O paragrapho ou capitulo X só ficou concluído a 2 de outubro, por
depender de documentos existentes na Torre do Tombo e que, não obstan-

te haverem sido pedidas a 26 julho, só foram enviados para Paris a 21

de setembro [a).

Entretanto, tendose demittido o conde de Villa Real, a pasta dos ne-

gócios estrangeiros passara para Rodrigo da Fonseca Magalhães, que já

era ministro do reino e que a i de julho se dirigira ao visconde de San-
tarém proseguindo na iniciativa tomada pelo seu antecessor na primeira

destas duas pastas.

Por este mesmo tempo o livreiro-editor J. P. Aillaud compromettia-se
«liberalmente» com o visconde de Santarém a fazer as despezas da im-
pressão da promettida Memoria e, em virtude de «um arranjo» entre os
dois, foram impressas as duas primeiras folhas., isto é, as primeiras 02 pa-

ginas, cujas «provas limpas» vieram a ser remettidas a 4 de outubro a Ro-
drigo da Fonseca pelo visconde de Santarém. Deve ser este o mesmo
livreiro a que se relere a carta de 8 de agosto dirigida ao 8." conde da
Ponte e publicada pelo sr. Almeida de Eça no n." de julho de igoS do
«Boletim da Sociedade de Geographia de. Lisboa», pag. 25o.

O ministro, porém, entendendo que tal publicação deveria ser feita

por conta do estado, apressou-se a communicar ao visconde de Santarém,
em carta de 19 deste mesmo mez de outubro, que pelo primeiro paquete
lhe seria remettida uma ordem de 2oo£ para as despezas desta pu-
blicação.

Ao passo que estes factos se dão, de um dos prelos de Lisboa saem
as «Reflexões geraes acerca do infante D. Henrique, e dos descobrimen-
tos de que foi auctor no século XV», devidas á penna do cardeal Saraiva

(a) No n." deste mesmo mez de setembro das «Nouvelles Annales des Voyages», a
pags. 273-3;i3, publicou o visconde de Santarém a i." parte de uma Memoire siir les in-

slitiilious politiques, adminislratives^tnilitaires et legislatives des ..oloiiies anglaises dans
les differenles parlies du globe, reproduzida em toltieto de 61 pags., Faris, 1840, tam-
bém com a indicação de «Prémiere partia».

Na introducção lé-se o seguinte : «En iSiy, époque u laquelle le portefeuílle de la

marine me fut confio, j'av<iis dejá recueilli plus de quinze cenis notes et documents re-

latils aux rappons politiques et commerciaux entre Portugal et TAngleterreu.
Referindo-se a esta Memoire, du o visconde, em 7 de agosto de i8i>5, a Sebastião

José Ribeiro de Sá, redactor e proprietaiio da «Revista Universal Li.sbonense» : «Sobre
as in.sruuiçriis iliiqucllc paiz )á eu havia escriplo algumas linhas ha i5 annos em uma
prinicifii AKn.oníi que de\ia ser seguida de outras e que trabalhos mais importantes
me n;io deixaram momentos livres para pôr em redacção as numerosas noticias que ha-
via colligido".
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e igualmente determinadas pela questão de Casamansa. {a) Destas «Refle-

xões» {b) se aproveitou o visconde de Santarém, como se vê de uma
sua carta de 8 de novembro ao ministro dos estrangeiros, a quem nesta

mesma data envia provas limpas das folhas 3.* e 4." (pags. 33 a G4), isto

é, até quasi ás ultimas linhas do § vi, referindo-se a addiçóes no texto, a

modificações introduzidas e a diflerenças existentes entre o conteúdo des-

tas 2 foihas e o manuscripto respectivo anteriormente enviado para Lis-

boa, «tanto no que diz respeito á discussão como no das provas fundamen-
taes delia». Sobre taes alterações é também muito interessante a carta de

i5 do mesmo mez, ao mesmo destinatário, e igualmente a de iG, quando
se refere á etymologia da palavra «Malagueta», discutida a pag. 3g da Me-
moria. Relativamente ao assumpto do § ix, esse é evidentemente o que o
visconde de Santarém primeiramente tratara no já referido § x, concluído

a 2 de outubro. Dentro em poucos dias, o mesmo § ix foi desdobrado em
dois, dando os §§ i;; e x taes quaes se encontram na Memoria. De aqui

resultou que os §§ xi, xii e xiii desta são os que numa relação inclusa na
carta de i5 de novembro tinham os n.°* x, xi e xii.

Não obstante o visconde de Santarém haver então calculado que esta

Memoria estaria impressa e publicada até aos fins de dezembro desse
mesmo anno, o certo é que isso só veiu a realisar-se era abril do anno
immediato. As provas das outras folhas foram remettidas ao ministro nas
datas seguintes: da 5.'"' no dia 23 de novembro, da 6.^ a 20 de dezembro,
da 7.^ a 2 de janeiro de 1841, da 'S."* a 18, da g.''' a 25, da 10.^ a 14 de
fevereiro, da 11.^ a 18 de março, da 12/ a 29, da i3.^ e da 14.^ a 5 de
abril, da iS." e 16.^ (ultima) a 2Õ deste mez.

Falando da demora desta publicação, diz o visconde de Santarém ao
ministro, em carta de 2 de janeiro: «Muito me tem mortificado o vagar
dos impressores; apezar dos vivos e continuados esforços que tenho feito

para ultimar esta publicação, tudo lhes tem servido de desculpa. A com-

[a) Vide, sessão da Camará dos deputados de 7 de julho, discurso de Rodrigo da
Fonseca em resposta a Alexannre Herculano.

(b) Depois de publicadas em folheto em outubro de 1S40, estas «Reflexões» foram
reeditadas nos «Annaes Maritimos e Coloniaes», n." 1 1, setembro de 1841, pag. 495-
520-527. Ahi declara o auctor que a parte que vae até á pag. 52o estava escripta havia
cerca de 10 annos, tendo recebido "algumas poucas e pequenas alteraçõesu quando se

resolveu a dar o seu consentimento para ser publicada, a pedido de algumas pessoas
dasuaamisade e respeito. A parte de pags. 520 até ao fim é constituída por seis «P. S.»,

a propósito das obras seguintes, que lhe vieram á mão quando tirava aquella outra
parte a limpo para a impressão : «Voyages en Afrique auparavant les découvertes et

conquêtes des Portugais» — Paris, 1834, 2 vols., in-B." ; e «Notices statistiques sur les

colonies françaises. . .«, Paris, 1SJ9, in-S.".

No «Diário do Governo» de 10 de fevereiro de 1842, estas «Reflexões» foram mais
uma vez reproduzidas.

Na «Revista Universal Lisbonense» de 7 de abril de 1842, pag. 324, col. 2.% encon-
tra-se a seguinte informação bibliographica : aMemoria sobre a prioridade dos desco-
brimentos portugueses na cosia occidental d'Afriat, em que especialmente se dá conta
da Chronica da Conquista da Guiné, por G. E. Azurara, e da Memoria do Visconde de
Santarém; com dous mappas lithographados, um dos quaes é um fragmento do celebre
mappa de Krjf Dourado; pelos Redactores da Revista Litteraria.— Preço Soo réis.»

Ha quatro annos tive entre mãos um exemplar deste pequeno folheto.



53

posição em uma lingua estrangeira, as ferias que os operários teem to-

mado em razão das continuadas procissões aos inválidos para verem o
tumulo de Napoleão, as festas do Natal, e os muitos trabalhos, que teem
a fazer, tudo isto pois tem servido de outros tantos pretextos para falta-

rem ás suas promessas».

Na cartn de 8 de março que adiante extractarei, encontrará o leitor

uma nova justificação desta demora.
Com iguaes intuitos de justificação pela demora havida, diz, em carta

de IO de maio:

«Não pode escapar á douta sagacidade de V. Ex.^ que um traba-

lho de critica e confrontação de textos, e de discussão delles, e de mais
a mais de investigação e de descoberta de muitos monumentos inédi-

tos, que um trabalho, digo, que contem mais de 270 autoridades cita-

das e discutidas, o espaço de tempo que empreguei em o compor, ul-

timar e fazer imprimir, não parecerá demasiado quando se considerar

que o pequeno opúsculo que Desborongh Coolej' acaba de publicar em
Londres e que contem só 143 paginas, intitulado= T/ze Negroland of
íhe Arabs (a Terra dos negros segundo os escriptores árabes) levou mais
de 2 annos a compor, sendo aliás coadjuvado na parte principal pelo
orientalista hespanhol Gayangos, sendo portanto metade, no formato
da Memoria que eu fiz. Além deste meu trabalho juntei ao mesmo tem-
po uma grande copia de materiaes na previsão de que estes me pode-

rão servir no caso eventual que porventura alguma replica possa ser

feita».

Foi de Soo o numero de exemplares que se imprimiram desta obra,

em que ha «mais de 270 autoridades citadas e discutidas» e «cuja publi-

cação integral é aliás devida ao patriotismo e ao zelo illustrado» de Ro-
drigo da Fonseca. (Cartas de 8 de marco de 1841 e 6 de dezembro de

1840).

Em seu despacho de 24 de junho de 1841, o ministro approvou ple-

namente a Memoria.
Dos Soo exemplares impressos, 5o foram distribuídos pelo auctor, i5o

vendidos a difterentes pessoas em França e em outros paizes e os Soo res-

tantes remettidos para o ministério dos estrangeiros, pelo navio «Liber-

dade», a 10 de maio de 1841.

Retomemos, porem, o fio das considerações que vinha fazendo.

Em minha opinião, baseada nas investigações a que procedi, as pri-

meiras cartas geographicas editadas pelo visconde de Santarém eram des-

tinadas a formar um Atlas illustrativo da Memoria sobre a prioridade
dos descobrimentos dos porttigite^^es, e, por isso, com o nome do auctor

e o titulo das peças ou monumentos em lingua portugueza.

Senão, vejamos.
- Na mesma carta (2 de novembro de 1840) em que agradece a Rodrigo

da Fonseca o haver resolvido mandar pagar as despezas de impressão da
Memoria, o visconde de Santarém diz-lhe:

«Permitta-me V. Ex.'' pelo vivo interesse que V. Ex.* tem tomado
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nesta importante empreza, que accrescente que me parece ser do mais

alto interesse que ao mesmo tempo que o mais antigo e precioso monu-
mento histórico Portuguez vai ser divulgado e restituido á nação, isto é,

a Chronica d' Azurara, lhe sejão igualmente restituídas pelo menos parte

das preciosas cartas inéditas, que existem aqui, isto é, só a parte da no-

menclatura hydrographica acompanhando a parte das costas e territórios

onde tremulam os estandartes Portuguezes como testemunhos indubitá-

veis da nossa posse e domínio. Se V. Ex/ pois, approvar o meu projecto,

farei tirar os fac-similes das ditas cartas em líthographia por ser mais ba-

rato, e juntalos-ei como provas nos documentos da Memoria^ a qual serve

igualmente d'illustrsção á Chronica, e ficará por este modo o nosso Por-

tugal com as bases publicas, e incontestáveis dos seus direitos, e dos tes-

temunhos da sua gloria tanto na dita Chronica da conquista de Guiné por

Azurara, á qual tenho juntado mais de lõo notas históricas, geographí-

cas, philologícas, etc, mas também com as cartas dos seus cosmographos
dos séculos xv e xvi, que attestam que foram os Portuguezes que forne-

ceram pelos seus descobrimentos e conquistas os elementos históricos e

h\'drographícos á cartographía ds todas as nações modernas, e com esta

publicação se cortará pela raiz toda a pertenção e toda a discussão scien-

tifica e politica acerca do assumpto relativo ao descobrimento e posse

d'aquelles territórios».

Este trecho, especialmente na parte que deixo destacada em caracte-

res aldinos. creio ser bastante claro e terminante no sentido do que avanço.

A resposta a esta carta foi dada no dia 17 do mesmo m-z de novem-
bro ; a approvação official, porem, da proposta relativa á publicação dos

fac-similes só foi communicada a 23, em despacho de Rodrigo da Fon-
seca.

Entretanto o visconde de Santarém escrevia ao ministro e dizia-lhe,

a 16:

«Puz de parte todos os meus trabalhos para me consagrar exclusiva-

mente a este (a). A publicação dos documentos, e addições, as taboas da
nomenclatura hydrographica Portugueza, dispostas por ordem chronolo-

gica das cartas inéditas seguir se-ha depois, e a publicação dos fac-simi-

les das principaes, no caso de V. Ex.^ approvar também esta ultima pu-

blicação.

íAs cartas, de que me proponho publicar os fac-similes são as seguin-

tes (b)

:

iXlV século

«1367 — Carta de Parma dos dois Pizzigani.

«1375—Cartas do Atlas catalão da Bibliothecà Real.

«1384—Carta de Pinelli.

(íi) Refere-se á questão da prioridade dos nossos descobrimentos.
{b} Vide Appendice C, onde 03 6 primeiros monumentos geographicos menciona-

dos, bem como o 10.°, 1 i.°e 12.°, teem estes números : i, 11, iii; vn; xiv: xviii; xxi; xxii; xxm.
Dos outros tre? (i543, 154Ó, i55.')), os dois primeiros não chegaram a publicar-se. A car-

ta de Textu (i5i5) só veiu a ser publicada no atlas de 1849.
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«Por estes preciosos monumentos se prova que até áquelle tempo ne-

nhum ponto da costa d'Africa era conhecido alem do cabo Bojador, e que
todos os cosmographos terminavam a costa d' Africa occidentai naquelle

ponto, o que não aconteceria assim se os Francezes tivessem formado es-

tabelecimentos desde o anno de 1364 além daquelle ponto, isto é, no Se-
negal, e na Guiné, etc.

«XV século

«1436—Carta de André Bianco.

«Extensão da costa d' Africa em consequência dos descobrimentos Por-
tuguezes, nomes Portuguezes, e hydrographia-geographica já marcada
segundo os mesmos descobrimentos, como prova irrefragavel da nossa
prioridade.

«1500—A do celebre João de la Cosa, cujo original existe aqui.

« 1 529—A de Diogo Ribeiro, que foi um dos cosmographos que assistiram

ao Congresso de Elvas no tempo de Carlos V, e que existe na Bibliothe-

ca de Weimor, e da qual tenho uma copia (é igualmente inédita).

«1543—Carta Portugueza da Bibliotheca Real de Paris.

« 1 546— Carta do Atlas do portuguez João Fren-e, inédito, que se conser-
va na Bibliotheca do Barão Taylor.

«i555 -Carta do Atlas do cosmographo francez Testu, inédito.

«Estas cartas provam muitas outras particularidades do mais alto inte-

resse, quanto a prioridade dos nossos descobrimentos.

«Século XVII
«As duas cartas dos próprios cosmographos de Dieppe ainda inéditas,

a saber: de 1601, 1625, i63i, e de outros francezes de i6i3 e 1666,
as quaes são da maior importância, porque por ellas se provam os nos-
sos direitos.

«Mandei buscar informações e copias das cartas que pertenceram a
lord Oxford e da do cosmographo de Dieppe Roberts que esteve ao ser-

viço de Henrique 8.", as quaes se conservam no Museu Britânico, e do
mesmo modo encomendei a um collega meu no Instituto de França que
se acha atualmente em Florença, de me enviar as nomenclaturas de outras
que alli existem e que são igualmente importantes».

E' aqui de todo o cabimento a reproducção da primeira parte dum
longo officio (n.° 12H) dirigido pelo visconde de Santarém ao visconde de
Athouguia, ministro dos estrangeiros, em $ de Junho de 1854.

Diz o relatório ou officio a que me refiro e que é um dos primeiros
documentos por mim consultados no principio de 1904:

'ílll."" e Ex.™" Sr.—Na conformidade do que annunciei a V. Ex.''' em
meu officio a." 112, vou ter a honra de dar a V. E\ '^ uma conta circum-
stanciada de todas as particularidades relativas á publicação do grande
Atlas de monumentos geographicos desde que concebi a idea da compo-
sição desta obra, e que a public;ição desta foi approvaJa pelo Governo
de Sua Magestade.
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« Origem da j^rimeira idea da fundação do Atlas

«No anno de 1826 tendome consultado o sábio Presidente da Acade-
mia Real de Madrid sobre as relações das Viagens d'Américo Vespucio

e sobre as cartas e Atlas de Teixeira (*), os estudos e investigações que
tive de fazer, e a que procedi então para lhe responder provaram-me a

immensa utilidade qu^' resultaria para a Historia da Geographia, e das

descobertas dos povos modernos, do estudo e da publicação deste géne-

ro de documentos.
«Desgraçadamente porem outras occupações e trabalhos não me per-

mittiram seguir aquelles estudos e demonstrações durante os 10 annos

que decorreram de 182Õ até i836.

«Nesta ultima época tornei de novo a occupar-me de um trabalho desta

natureza, estudando e analysando as cartas de 2S edições de Ptolomeu,
e uma infinidade d'outros, tanto impressos como minuscriptos, tendo tido

estas analyses em resultado provar da maneira a mais incontestável a prio-

ridade da^descoberta do Novo Continente por Colombo, e a do Brazil por
Pedro Alvares Cabral, descobertas de que alguns escriptores modernos
pretenderam contestar a prioridade, e por este meio pude também fixar a

época exacta e ti que pela primeira vez o nome de America principiou a

ser imposto ao mesmo Novo Continente, e mostrei igualmente a incerte-

za das denominações que os auctores e cosmographos lhe tinham dado
desde I4q3 até i520. Consegui igualmente resolver outros pontos obscu-

ros, outros problemáticos, e outros inteiramente desconhecidos.

«Mas estas demonstrações em que entrava como provas um novo e

desconhecido elemento, o das antigas cartas, limitaram-se então a sim-

ples demonstrações de alguns pontos históricos especiaes. Entretanto á

medida que os discutia, e tratava, cada vez se tornava mais evidente a

grande importância das provas pelos testemunhos das antigas cartas.

«Convencido, pois, desta verdade, quando nos fins do anno de 1840 o

Governo de Sua Magestadc se serviu encarregar-me de demonstrar os

nossos direitos aos territórios situados em uma parte de Guiné, e da prio-

ridade dos nossos descobrimentos que nos era disputada por alguns au-

ctores francezes, propuz a publicação de uma coUecção das antigas car-

tas pela maior parte inéditas para servirem de provas irrefragaveis da-

quelles direitos, demonstrados nas Recherches stir la priorité de la décou-

verte des pays situes sur la cote occidentale d'Afrique au sud dii cap Bo
jador.

«Fui em consequência auctorisado a fazer a dita publicação tanto pelas

instrucções confidenciaes de S. Ex." o Sr. Ministro dos Negócios Estran-

(*) «A Memoria que então enviei ao Presidente da Academia de Madrid foi por elle

publicada no tomo III da grande obra sobre as Viagens dos Hespanhoes.»

Vide nota {a) de pag. i3 e nota (b) de pag. 48.

I



geiros datadas de 23 de novembro de 1840, como no Despacho de 24 de
junho do anno seguinte de 184;.

«Tal foi a origem da primeira idea da publicação do Atlas, tendo sido

a utilidade incontestável deste género de provas bem como a indubitável

authenticidade delias, immcdiatamente reconhecidas pelos representantes

da opinião scientifica em toda a Europa, como se mostra por um grande
numero de analyses scientificas que se publicaram nas Revistas consagra-

das aos diversos ramos das sciencias cm França, Inglaterra, em toda a

Allemanha, Itália, c em outras partes».

Paremos aqui. Mais adiante farei um outro extracto deste officio, na
parte que a esta immediatamente se segue e em que se trata da «Execu-
ção pratica da publicação do mesmo Atlas»-

Vohemos á correspondência dirigida a Rodrigo da Fonseca Magalhães.

«Hontem —diz o visconde de Santarém a 6 de dezembro de 1840— se

principiou o trabalho dos Fac-siiniles das cartas, algumas das quaes rae

tem sido confiadas e que tenho em meu poder. A'm3nhã espero ver o ge-

neral Pelet, director do Deposito do ministério da guerra, a fim de lhe pe-

dir licença para se tirarem os das que estão na sua Repartição, visto que
esta licença é necessária em razão de não poder eu por mim mesmo ti-

rar os ditos fac-similes e ser necessário auctorisar o gravador para proce-

der ao dito trabalho naquella Repartição {a).

« Graças ao zelo e incansável actividade e illustrado patriotismo deV. Ex.*,

apparecerá pela primeira vez uma Memoria ou Tratado sobre a prioridade

dos nossos descobrimentos, e a Chronica d'Azurara acompanhada destes

documentos authenticos, os quaes, alem do interesse scientifico que resul-

ta do conhecimento delles, provam de um modo incontestável os nossos

direitos e reivindicam a nossa gloria nacional».

Com os extractos das duas cartas do visconde de Santarém a Rodrigo
da P^onseca Magalhães, dos dias 2 de novembro e 6 de dezembro de 1840,

creio ter justificado— não só que os primeiros facsimiles que se tiraram,

as primeiras gravuras que se fizeram e as primeiras cartas geographicas

que se imprimiram, foram destinadas a illustrar ao mesmo tempo a Me-
moria sobre a prioridade e a Chronica de Azurara — mas também que,

de facto, o primitivo plano do visconde de Santarém, adoptado e prose-

guido durante alguns mezes, embora depois substituído por outro, foi o

de publicar um Atlas no mesmo idioma da Memoria e da Chronica, isto

é, em linpua portugueza.

De aqui a existência, por mim já assignalada, de cartas e folhas do Atlas

com os nomes e os titulos em portuguez.

De aqui também o facto de o visconde de Santarém, nas Notas da Chro-
nica e na Memoria^ remetter os seus leitores para as cartas do seu Atlas,

{a) Para se avaliar da actividade com que este trabalho ia proseguindo, é interes-

sante ler-se o seguinte trecho de uma carta de 20 deste mesmo mez de dezembro :

«Nesta semana se compraram mais pedras para se gravare-n algumas outras cartas e iá

obtive outras licenças necessárias para o gravador poder tirar alguns /dc-5i/HiVes em ou-

tras repartições».
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ou do «Atlas que acompanha esta Memorias'. A este respeito vejam-se--

na Memoria: pags. 127 {a)\ 162, nota; lyS, nota i; 174-, 175-, 177; 182,

nota; i83, nota; 216; 217 e 218;—na Chronica: pags. 807, nota 2 (b).

Por isso é que a 8 de março de 1841 o auctor da Memoria diz a Ro-

drigo da Fonseca

:

a mas eu desejaria que a publicação da minha obra sobre a prio-

ridade dos nossos descobrimentos fizesse antes ahi o seu devido effeito nas

Gamaras e na opinião publica. Esta obra e o precioso Atlas que a acompanha
(o primeiro deste género que se publica na Europa) serão em breve em-
viados a V. Ex.^, à fim de lhes dar o destino que lhe parecer opportuno».

Assim também é que, a i5 deste mesmo mez, elle escreve:

« e hoje está terminada e impressa a minha Memoria (c) acom-

panhada de um Atlas que não deixará a menor duvida não só na parte

fundamental » etc.

O mesmo se encontra repetido ainda na seguinte passagem da carta

dirigida a 8 de abril ao S." conde da Ponte e publicada pelo sr. Almeida
d'Eça no «Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa^, do mez de

agosto de igob: «No fim d'este mez ahi apreciará uma obra minha a qual

tem aqui merecido a approvaçao dos sábios, intitulada Da prioridade do
descobrimento da Costa Occidental d' Africa, alem do Gabo Bojador pe-

los portuguezes, acompanhada por um Atlas magnifico composto das car-

tas históricas dos XIV, XV e XVI séculos, pela maior parte inéditas, e de

outras que não o sendo, são todavia da maior raridade, e estas todas em
fac-similes^ e por tanto algumas illuminadas primorosamente».

Mais. Communicando ao ministro haver acabado de remetter para

Lisboa os já referidos Soo exemplares desta Memoria., o auctor observa,

no dia 10 de maio:

«Sinto que o Atlas não possa acompanhar os exemplares da Memoria
que enviei a V. Ex.% mas esta demora é inevitável. Não se pode fazer

idea do tempo que é necessário para gravar os fac-similes das grandes

(a) Convém advertir que esta pag. 127 — a primeira em que se menciona o Atlas
— faz parte da ?.=" folha de impressão (pags. ii3 a i;8)

;
que o seu texto pertence ao

§ XIV, isto é, a um § ou capitulo cujo original só foi mandado para o impressor depois
de i5 de novembro ; e sobretudo que a mesma folha 8." só foi impressa em janeiro de
1841, quero dizer, não só bastante depois de ter chegado a Paris a auctorisação do go-
verno para se publicarem os fac-similes, por conta do Estado e como parte comple-
mentar ou illustrativa da Memoria e da Chronica, mas também quando já se achavam
um tanto adiantados os trabalhos para a impressão das cartas do Atlas e gravados ou-
tros /iic-Simi/es de cartas.

Estas circumstancias são tanto mais interessantes quanto é certo que nos §§ 111

(pags. 14-24), IX (pags. 79-91), XI (pags. io3 e 104) não se faz, uma única vez, qualquer
allusão ao Atlas, não obstante ahi se citarem monumentos geographicos que vêem re-

produzidos no .Atlas do sutor.

(b) Advirta-se que a folha 20.= de que faz parte a pag. Soy, foi impressa depois de
12 de dezembro de 1840 e quando a impressão da Chronica seguia «de vagaru

(c) Sendo certo e corroborado por outras cartas do Visconde de Santarém que a

impressão desta Memoria só veiu a concluir-se em abril, esta referencia de 1 5 de março
não deve ser tomada em sentido rigoroso, mas sim no de que poderia considerar-se
como terminada ama tal impressão, tão pouco lhe faltaria para ser concluída.



cartas históricas, as quaes são carregadas de milhares de nomes e de no-

tas. Entretanto, em pouco tempo espero fazer esta remessa».

E não se julgue que estas passagens, escriptas em março e em maio
de 1841, apenas evidenciam a existência dum Atlas neste anno— publi-

cado para illustrar a Chronica e acompanhar a Memoria — mas sem
porisso envolverem a circumstancia de tal Atlas ser também cm portu-

guez ou excluírem a possibilidade de este ser em francez e, ser, portanto,

aquellecujo frontespicio deixei atraz reproduzido e foi impresso neste mes-
mo anno de 1841.

Contra uma tal conjectura se manifestam não só as já referidas car-

tas e monumentos geographicos com os dizeres em lingua portugueza,

mas também, c principalmente, estas terminantes e concludentes quanto

elucidativas palavras do visconde de Santarém, insertas em sua carta de

4 de outubrj deste mesmo anno, ainda a Rodrigo da Fonseca :

«A pressa com que esta publicação tem sido feita, em razão da ur-

gência da questão diplomática, tem sido também nociva pelas modifica-

ções e alterações que me tenho visto obrigado a fazer. Entre estas foi

uma a de alterar a publicação Portiigue^^a do Atlas, e começar pela do
Atlas francei^ para este acompanhar' o texto escripto na mesma lingoa^

pela importância desta ultima publicação, e em virtude do que V. Ex.* se

serviu escrever me ofticialmente [Despacho de 24 de junho] acerca da des-

tribuição dos exemplares. Por outra parte, o estudo, e discussão das car-

tas mais capitães e que eram mais importantes para a ques;ão me obri-

garam a direnas alterações do plano primitivo. y>

Em face deste formal e auctorisadissimo testemunho e depoimento,

nenhuma duvida, por mais leve que seja, pode allegar-se sobre o facto áz

o Atlas em francez haver sido realmente precedido por um outro em por-

tuguez.

Eis o que não pode deixar de ser reconhecido, mas eis também o que

até hoje, que eu saiba, ainda não tinha sido demonstrado, nem affirmado,

nem mesmo insinuado.

Ha, porem, mais alguma cousa, que constitue também matéria nova

na historia dos Atlas do visconde ds Santarém.
Um outro facto se apura, que—sendo uma nova confirmação da exis-

tência de um começo de Atlas em portuguez- forma, me parece, um ca-

pitulo novo desta historia.

Os colleccionadores das cartas geographicas publicadas pelo illustre

sábio portuguez e, em geral, os que teem lidado com estas cartas, certa-

mente teem encontrado ou sabem da existência de exemplares de cartas

ou de monumentos gcogiaphicos em que se dão muito sensíveis ditferen-

ças de dimensões nas margens, em relação a outros exemplares das mes-
mas cartas ou monumentos.

Também eu encontrei muitos exemplares nestas condições e em que
essa differença é de cerca de duzentos centímetros.

E, caso curioso: é precisamente nas cartas em que o nome do Atlas

ou os titulos das peças, ou um e outros são em portuguez — e somente
em taes cartas — que estas diffcrenças se verificam!

Curioso e duplamente significativo c este facto, por mim averiguado

nas 6 cartas (10 monumentos; seguintes:
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A que encerra a carta de Pizzigani, a catalã de i375 e a do atlas da

bibliotheca Pinelli (monumento I do Appendice C);

A do mappamundi das Grandes Chronicas de S. Diniz (mon. IV);

A do mappamundi do manuscripto de Pomponio Mela (mon. V)^

A que encerra parte do mappamundi e planispherio de Andrea Bianco

e do mappamundi de Fra-Mauro (mon. VII, VIII e X) ;

A carta de Gracioso Benicasa de 1467 (mon. XI)
;

A do Globo de Martinho de Behaim (mon. XIII).

Mais de uma vez e a diversas pessoas ouvi dizer que estas diíferenças

de margem eram o resultado de simples aparo do papel e provinham de

uma espécie de vandalismo bibliographico de quem possuiu ou teve á mão
os referidos exemplares de mais reduzidas dimensões—que não de uraa

previa determinação de quem imprimiu ou mandou imprimir as referidas

cartas.

Quanto a mim, não me resta a menor duvida de que estes dois forma-
tos nas referidas cartas constituíam para o visconde de Santarém duas
collecções typicamente distinctas e bibliographicamcnte differentes. E' o

que claramente se vê desta passagem da carta dirigida ao ministro, a 26
de julho de 1841 : <5Tenho a honra de participar a V. Ex.* que hoje ex-

peço pela Legação de S. Magestade nesta corte e por via do Havre uma
collecção de cartas da grande e pequena edição do Atlas da minha obra».

E mais claramente ainda, se a estas palavras juntarmos est'outras, inser-

tas na primeira carta enviada logo a seguir, e escriptas a 9 de agosto im-

mediato: «... remetti a V. Ex.^ uma collecção de cartas do meu Adas
para que V. Ex." visse o estado deste trabalho e para esse etfeito enviei

as folhas dos dois formalos^.
E', portanto, fora de duvida que em fins de julho de 1841 havia 2 edi-

ções do Atlas : uma grande edição e uma pequena edição—esta consti-

tuída por cartas de pequeno formato e aquella por cartas de grande for-

mato (a). Vejam-se ainda a pagina 47 e os trechos da carta de 19 de julho

reproduzidos mais adiante.

E' possível que á idea da edição do formato pequeno do Adas era

portuguez não tenha sido estranha a edição em menor formato e menos
luxuosa das duas que se fizeram da Chronica de Azurara, se bem que
nem todas as demais cartas poderiam ser impressas no mais pequeno
destes formatos.

Duas outras ordens de factos se nos impõem ainda, ambas ellas ex-

clusivamente em cartas do Atlas de 1841.

O primeiro destes factos é o que diz respeito á numeração dada ás

21 cartas que formam o Atlas deste anno. Só estas 21 cartas é que re-

ceberam numero de ordem -, sendo todavia para notar que nenhuma nu-

meração receberam as cartas da edição portugueza, mas somente as da
edição em francez—sem faltar uma única—como se vê no Apêndice C.

(a) Da referida carta de 9 de agosto de 184.1, consta que o visconde de Santarém
tinha ha mais tempo formado intenção de enviar a suas magestades D. Maria II e

D. Fernando um exemplar encadernado («da grande edição») do Atlas, tendo «já tomado
para este effeito as disposições necessárias». Veja-se também a carta de 27 de setem-
bro de 1841, adiante.
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O outro facto a que alludo refere-se á existência de um certo tom

amarellento ou sujo em um determinado numero de cartas.

Reservando para diante a significação que este facto tem, por agora

apenas farei notar o seguinte :

i." Que este tom não existe senão em cartas do Atlas das edições de

1841, sendo o seu emprego, portanto, anterior ás edições que se fizeram

depois;
2.° Que observei este tom ou piso em 11 cartas (i5 monumentos) das

14 (correspondentes a 18 monumentos) que sem duvida chegaram a en-

trar na formação da edição portugueza do Atlas
;

3." Que igualmente se verifica a sua existência em alguns exemplares

de cartas da edição franceza de 1841, isto é, de 6 outras cartas em que

o nome do Atlas e o titulo das peças são em francez -,

4." Que nenhum exemplar das outras 3 das referidas 14 cartas (18

monumentos) da edição portugueza tem aquelle jtp/so ou tom amarellento;
6." Que este só pode servir de signal differencial ou característico para

a ordem chronologica das duas phases de numeração da edição franceza

de 1841.
*

Advertidos de todos estes factos, circumstancias e promenores, e scien-

tes de que o trabalho dos fac-similes das cartas principiou no dia 5 do
mcz de dezembro de 1840 (conforme se viu a pag. 67)—interessante se-

rá ao leitor acompanhar o andamento deste trabalho e o das respectivas

gravuras, impressões nos prelos, colorido, etc, etc.

Respiguemos, pois, mais detidamente a correspondência do Visconde
de Santarém para Rodrigo da Fonseca.

1840. — Carta de 20 de dezembro: «Nesta semana se compraram
mais pedras para se gravarem algumas outras cartas».

1841. — Janeiro, 18—Depois de participar ao ministro que nesta data

lhe envia a folha 8.'' (pags. ii3-i28) da Memoria (a), diz: «Já tenho em
m.eu poder as primeiras provas dos fac-similes de 6 cartas para o Atlas. Fica-

ram óptimas, e parece-me que hão de merecer a approvação de V. Ex.''».

Março, 8—Muito depois do trecho que transcrevi a pag. 58, encon-

tra-se o seguinte: «Já estão gravadas 12 cartas e fac-similes e se estão

tirando ibo exemplares de cada uma pela i.* tiragem. Algumas destas

cartas são coloridas conforme os originaes e de uma belleza tal que tem
admirado a todos, e estes artistas teem tido neste objecto o maior capri-

cho. Esta parte da minha obra custa muito mais do dobro das duas edi-

ções do texto (b). Agora estou fazendo gravar o fac-simile da carta d'Africa

do famoso mappamundi original de Juan de la Cosa, cosmographo com-
panheiro de Colombo (c), cujo original tenho em meu poder e me foi ge-

(a) Tenha-se presente que esta c a folha em que pela primeira vez a Memoria se

refere ao Atlas. Nesta folha se comprehende o resto do § xii, todo o § xiii e o começo
do §' XIV, o qual tem seu principio na pag. 126.

(b) Referencia á Memoria e ás Itecherches sur la prwrilé.

(c) Sendo certo que esta carta geographica (monumento xiv do Appendice C) t;

uma das de que se imprimiram exemplares com os dizeres em portuguez, este trecho
rcvela-nes que a substituição da ediçfio portugueza do Atlas por uma edição franceza



nerosamente confiado para este objecto. Este fac-simile de ura dos mais
preciosos monumentos geographicos que existe, importa em mais de 25 £.

Tenho desejado enviar a V. Ex.^ já algumas destas cartas, mas como isto

se não pode fazer pelo correio, reservome para quando tudo estiver ulti-

mado, e então terei a honra de enviar a V. Ex." o Atlas completo com a

Introducção que lhe junto {a).

Abril, 26 — «... Apezar, porem, do meu incommodo não tenho ces-

sado um só instante de me occupar do que está a meu cargo e outras

cousas de Ímprobo e incrível trabaliio da revisão das provas das cartas

gravadas para o Atlas.

Maio, 10 {b) — «... corrigi 14 cartas (c), pela maior parte inéditas,

trabalho insano, pois a correção das provas de uma só occupa o dobro
do tempo da revisão de 10 ou 12 folhas de provas de um texto... {d).

As cartas que já estão gravadas, são as seguintes (e)

:

Cartas do XIV século
«!.'' — Anno de iSby — Carta d'Afríca de Pizzigani, da Biblioteca de

Parma.
«2.*— iSyS — Carta do famoso Atlas catalão da BibliotecaR.de Pa-

ris (inédito).

«3.* — 1878 — Mappamundi das Chronícas de S. Denis assignado por
Carlos V Rei de França (inéditas) (/").

(14.''— 1384 a 1400 — Carta italiana da famosa colleção da Bibliotheca

Pinelli (inédita).

XV século

«S.'' — 141 7 — Mappamundi conservado em um precioso Atlas de Pom-
ponio Mela, da Bibliotheca de Reims (inédito).

«6.^— 1424— Carta da Bibliotheca de Weimar (inédita) {g).
«7.*— 1436 — de Andrea Bianco.

«S.*— 1436— Planispherio do mesmo.

é posterior, pelo menos de alguns dias, a S de março. Mais ainda: diz-nos queda edição
portugueza faziam parte, além desta carta, as 12'que o visconde refere já se acharem

(a) Vide mta (e) de pag. 64.

(b) A Academia Real das Scienclas de Lisboa, em sua sessão de i5 deste mez, re-

solve agradecer ao visconde de Santarém a offerta de diversas obras obtidas de auctores
estrangeiros, especialmente as publicadas pelo ministério francez.

(c) Neste numero entram as 12 a que allude na carta de 8 de março, alem da de Juan
de la Cosa. Estn, se não estava já corrigida em prova, estava pelo menos já gravada.

(d) Esta serie de pontos substituo o trecho que trasladei a pag. 58 e que começa:
«íSinto que o Atlas não pcssa acompanhar».

(e) Advirt.i-se que todas as i5 cartas ou monumentos que vão referidos são dos
séculos XIV, XV e ,\vi e correspondem aos n."* i, n, iv, iii ; v, vi, vii, vui, ix, x, xi ; xiv, xv,

xviii, XX da Lista systematico-chronologica fAppendice C) — Tenha-se presente o ter-

ceiro dos factos consignadrs na pag. anterior. — Todas a cartas que encerram os referi-

dos i5 monumentos, fazem parte do grupo de que conheço exemplares sem dizeres em
francês, ao qual pertencem igualmente os monumentos xiii, xvii e xix, que poucos dias

depois se achavam também gravados.

(/) O anno de 1378 aqui assignalado a este mappamundi não corresponde ao que
vem indicado na Lista dos monumentos que constituem este Atlas. (n.°iv do Ajipendice C).

. (g) 1424 ou 1427 ?

!
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«C).a_ 1409— Carta Catalã de Gabriel Valsequa de Malhorca (inédita).

«10.^— 1460 — Mappamundi de Fra-Mauro.
cu.»— 1467— Carta de Gracioso Benincassa, celebre cosmographo

veneziano (inédita) (a).

«XVI século

«12.^

—

iboo— Carta do famoso Juan de la Cosa (inédita). — NB. Esta

carta serviu a Colombo na sua famosa viagem da descoberta da Terra

Firme, e é um dos monumentos geographicos mais preciosos. Fiz gravar

o Fac-simile de toda a Africa, pois é da maior importância para a histo-

ria e geographia dos nossos descobrimentos.

<i2).^— i5o8 — Carta de Ruych ; a parte concernente ao continente

d'Africa e que foi feita pelas noticias das nossas explorações. Foi feita em
Roma no dito anno. O meu illustre amigo Mr. de Humboldt fez gravar

a parte concernente á America {b).

«14.»— 1329— Abellissima carta d' Africa do famoso cosmographo do

Imperador Carlos V Diogo Ribeiro conservada na Bibliotheca de Wei-
mar, e inédita. Esto cosmographo foi um dos commissarios no congresso

scientifico d'Elvas e de Badajoz de i524 sobre as demarcações das terras

descobertas por Portugal e por Hespanha, conjunctamente com os cosmo-

graphos Portuguezes (c).

«16.»— 1067— A bellissima carta illuminada de João Martines (iné-

dita) {d).

«Para outro correio terei a honra d'informar a V. Ex/ das outras car-

tas que se estão gravando. Espero receber em breve algumas que se con-

servam na Bibliotheca Imperial de Vienna, c outras da Vaticana das quaes

o meu excellente amigo o snr. Visconde da Carreira me mandou já algu-

mas noções.
í Graças a V. Ex.* uma publicação tal como esta honra a Nação que a

faz. Tenho nisto uma satisfação inexplicável por ter sido Portugal que pri-

meiro a tivesse emprehendiJo com grande proveito da sciencia, indepen-

dentemente da incontestável vantagem politica que resulta desta publica-

ção.

«Junto ao meu Atlas uma Inlrodiicção explicativa e ahi digo que tanto

a «Memoria» como o Atlas foram publicados á custa e por ordem do Go-
verno e sob seus auspicies» {e).

Maio, 3i— «Hontem recebi as provas de outra carta inédita... e mui
preciosa que se conserva na Bibliotheca de Weimar, carta que foi leva-

is) Os n."' XII e xm do Appendice C (de 1471 e 1492) foram gravados depois.

O fac símile úo n.» xu só foi recebido em Paris no fim de junho.

(*) Os n."' XVI e xvii do Appendice C (de i5i3 e 1527) foram gravados depois de 10

de maio. A prova do n.° xviii foi recebida pelo visconde no dia 3o.

(c) O n.° xi.K do Appendice C (de i533) foi lambem gravado depois do dia 10; o

facsimile respectivo só ficou concluído no dia 3o.

{d) Os n.»' XXI, XXII e xxiii do Appendice C (de 1601. 1625 e i63i) ainda não estavam

cravados á data desta carta de iode maio. Estes três monumentos todavia entram no

numero dos que foram incluídos na proposta de 16 de novembro de 1840.

(e) Vide adiante os extractos das carias escriptas a 12 e 26 de julho e 9 de agosto

deste mesmo anno.
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da para a AUemanha pelo Imperador Carlos V.° e é datada de 1527, e

hontem mesmo se ultimou o Fac-simile de outra preciosa, e egualmente

inédita que existe no famoso manuscripto da hydrographia de- Jacques

de Vaulx de i533 e de que tratei na Memoria p. 86 e 87» (a).

Junho, 7 — « .... o Atlas se não puder remettê-lo completo a V. Ex.*

por um dos navios que devem partir para essa capital n'este mez, envia-

rei todavia urfl grande numero de cartas, que já se acham promptas
conforme informei V. Ex.'' na minha carta de 10 de maio passado».

Junho, i5 — «O meu grande Atlas composto de fac-similes das cartas

históricas e inéditas dos XIV\°, XV. " e XVI. " séculos já está quasi completo,

e contará mais de 3o monumentos geographicos de primeira importância

e únicos, os quaes se acham nas grandes Bibliothecas da Europa, e nas de

alguns sábios». (Extrahido do já referido n." de agosto de igo5 do «Bole-

tim da Sociedade de Geographia de Lisboa», onde o sr. Almeida d'Eça

publicou algumas cartas dirigidas ao 8." conde da Ponte).

Junho, 28— cApezar deste meu incommodo, o andamento das cousas

que estão a meu cargo não experimentaram a menor interrupção. O meu
Atlas que faz aqui a admiração de todos os sábios que o teem visto, está

muito adiantado ; a ultiraação, porem, d'este importante trabalho tem-se

demorado pelos motivos que já em outras minhas cartas, tive a honra de

indicar a V. Ex.* e pur não ter ainda recebido os caLjiics de três cartas

da Bibliotheca Imperial de Vienna, da Medicea de Florença, e da Vaticana

de Roma. Quanto a esia ultima já a recebi» (b).

Julho, 12— «Quanto á expedição dos Mappas da minha Memoria, es-

pero poder enviar a V. Ex.'' pelo navio que em poucos dias vai partir para

essa capital, mais de mil folhas correspondentes a mais de 100 exempla-
res de 18 cartas (c) do meu Atlas, o titulo e lista impressa dsUas (d) e

verei se os malditos impressores concluem a tiragem da Introducção (e)

para ser igualmente remettida.

cSão incríveis as difticuldades d'este trabalho para poder sahir perfei-

(ít) São os monumentos xvii e xix, a que se referem as notas Ih) e (c) da pag. anterior.

{b) A pag. 347 do «Journal de Tlmprimerie», n." 28, correspondente a 10 de julho

de 1841, insere já o annuncio da publicação de algumas cartas (planches) do Atlas.

(c) O numero de cartas desta edição do Atlas é de 21 e nellas se acham impres-

sos todos os monumentos mencionados no Appendice C. Creio que a palavra «carta»

empregada nesta epistola de 12 de julho está com a signifiração, mais lata, de «monu-
mento». Sendo assim, as 18 cartas ou monumentos de que fala são precisamente todas

as do grupo de que conheço exemplares sem dizeres na língua franceza.

(li) Conquanto tudo me leve a crer que no despacho ministerial de 24 de junho
deste anno de 1841 estará a razão justificativa a que allude a i." carta de 4 de outubro,

quando o visconde diz que teve de «alterar a publicação portugueza do Atlas e come-
çar pelo do Atlas francez, para este acompanhar o texto escripto na mesma lingua»,

—creio, não obstante isso, não andar longe da verdade opinando que o titulo e alista

a que se refere esta carta de 12 de julho não são o titulo de pag. 43 nem a lista em francez

que forma o Appendice C, mas outros, que sem duvida haviam sido redigidos em lingua

portugueza para acompanhar pelo menos as taes 18 cartas que nesta lingua tinham sido

já impressas e em breve dias deveriam partii; para Lisboa.

(e) Igualmente julgo que esta Introducção era em lingua portugueza—a mesma a

que o visconde allude nos períodos que transcrevi das cartas de 8 de março e 10 de
maio.



65

to. Os artistas capazes de tri.balhar n'este negocio limitam-se a a ou 3,

pois são os únicos que são instruidos em matérias geographicas, e que
são capazes de lerem correctamente os nomes estrangeiros, escriptos de
mais a mais em caracteres antigos n;is cartas mss. Tentei para abreviar

este expediente, fazer gravar algumas por um do Ministério da Marinha
que grava as cartas modernas. Fez-me o negocio muito fácil, mas quando
me trouxe a primeira prova, continha esta não só tantos erros quantos
eram os nomes (os quaes passam de mil n'esta carta de Ribeiro de i529)

(a), mas tantos quanta? er^m as letras! Foi-me necessário mandá-la gra-

var por outro e já está concluída e é uma das que V. Ex." receberá na
1/ remessa.

«As operações são múltiplas, e exigem guardar-se um certo espaço de
tempo entre uns e outros processos. Tiram-se as cartas em prelo, é ne-

cessário deixá-las secar alguns dias para depois lhes darem a cor do per-

gaminho e do modelo ou fac-siniile (b). Nas que são coloridas o proces-

so é ainda mais vagaroso, porisso que depois daquelles intervalos é neces-

sário um para cada côr. Ora as cartas que teem 5 e 6 cores difterentes

são outros tantos tempos de demora, quando o artista não renuncia a ti-

rá-las pela difficuldade da perfeição, como me acconteceu já com uma das
cartas, e na primeira officina de Paris, que no fim de 17 dias não poderam
obter o resultado desejado. Felizmente obteve-se por meio de outro proces-

so. Além disto, outras que teem ouro parsam aos coloristas para ih'o in-

troduzirem, o que se não faz por meio do que elles chamam transportes.

Outras ha que a multiplicidade das cores e de detalhes illuminados só á

mão se podem fazer. V. Ex.'' verá destas uma das mais magnificas, a de
Juan de la Cosa de i5oo (c).

uEmfim não devo abusar da paciência e bondade de V. Ex." e só en-

tro nestes detalhes para me justificar da demora que tem tido esta expe-

dição não só por estes motivos, mas também por outros que já indiquei

nas minhas precedentes canas, sendo também um dos principaes a falta

de palavra dos artistas que a ella faltam por habito, e pelas muitas obras
que se encarregam, principalmente quando são como estes os principaes,

senão os únicos, conhecendo mui bem a dependência em que se está del-

les.

«Eu pela minha parte tenho hido muitas vezes no mesmo dia aos gra-

vadores e á Imprensa, e isto em distancias enormes. Foi nesta ultima que
pilhei a minha ultima doença. Escrevo por dia uma quantidade de bilhetes

para dar a direcção a este negocio e assim não me tenho poupado a tra-

balho algum paia ver ultimada esta tarefa»,

Julho, 19— «Se V. Ex". julgar este arbítrio opportuno (íÍ), pedirei en-

{a) E o monumento xvm da lista (Appendicc C).

{b) Tal é a causa ou a explicação da côr ^marellenta ou suja que se observa em
diversas folhas do Atlas. A esta côr ou tom é que eu applico o nome de piso.

«Mancha» lhe chiima o auctor da Memoria publicada no «Boletim da Sociedade de
Geographia de Lisboa» e na «Revista Portugueza Colonial e Marilinia», de igoj.

(c) É o monumento xiv da lista (Appendice C).

[d) Não obstante o ministio haver deixado ao visconde de Santarém a faculdade
de dispor da edição da A'Jen;on'a, o auctor não só entendeu que, «tendo o governo feito

5
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tão a faculdade de applicar o producto para um supplemento ás 20 cartas

[a) do grande Atlas {b) fazendo successivamente gravar outros monumen-
tos deste género (c) todos inéditos e que augmentam as provas da priori-

dade dos nossos descobrimentos, e enriquecem a dominio da geographia

histórica e positiva, e mostram os progressos da hydrographia devidos aos

descobrimentos portuguezes. . . . Finalmente, este projecto que submetto
á consideração de V. Ex*. é só na hypothese de não ter V. Ex*. tenção de

dar outro destino ao numero excedente dos exemplares das duas edições

da mencionada obra» (d).

Julho, a6 — Tenho a honra de participar a V. Ex*. que hoje expeço
pela Legação de Sua Magestade neste corte e por via do Havre uma col-

lecção de cartas da grande e pequena edição do Atlas da minha obra (e),

as quaes dirijo a V. Ex*. Por outro navio que deve partir no dia 10 do mez
próximo expedirei a V. Ex* um grande numero d'exemplares(/) das cartas

do mencionado Atlas acompanhadas do competente titulo. Lista chronolo-

gico systemaiica das cartas e da Introducção explicativa (g). Já estão na
Legação promptas para partir 400 folhas das cartas de VVeimar de 1424
{h), Vaisequa de 1439 [i) e de Ruych de i5o8 (7) e ám.anhã serão en-

viadas mais de mil outras folhas das outras cartas (k) ; e esta remessa se-

as despezas, toda a edição ficava pertencendo ao mesmo governo», mas julgou conve-
niente que deveria dar-se «a maior publicidade a esta obia, por meio da venda dos
exemplares que subejassem principalmente da edição franceza».—Tal é o «arbitrio» a

que esta carta se refere. Nesta data o visconde tinha em stu poder i5o exemplares da
Memoria. Quanto ás Recherclies., a sua impressão estava no princípio.

(a) Alias 21, encerrando 23 monumentos.
(6) Vide pag. 60.

(c) Nesta proposta está a origem do Atlas de 1842, que, como veremos, abrange
as 21 cartas (23 monumentos) do Atlas de 1841 e mais 3 cartas (7 monumentos), e com-
prehendendo em supplemento os séculos XI, XII e XIII.

Não esqueça todavia o que a i5 de junho escreveu o visconde de Santarém ao
8." conde da Ponte e ha pouco referido.

(í/) Cinco dias antes de ser escripta a cana de que estes trechos fazem parte, isto

é, no dia 12 deste mesmo mez de julho, Jomard escrevia ao visconde pondo á dispo-

sição deste—bem como á de Bouflard (gravador que trabalhava para o Visconde) eá
dos ccloristas--as antigas cartas existentes no Gabmete da Bihliotheca Real de Paris e

de que aquelle era chefe. (Vide o opúsculo de Santarém que tem por titulo Examen des
assertions contenues dans iin opuscule intitule «Sur la publication des monuments de la

géographie» pubtié au móis d'Aotit 184-]—Paris, 1S47, pag. 16).

(e) Vide pag. 60.

(/) L de presumir que esta seja a grande remessa annunciada na carta escripta no
dia 12. Como quer que seja, o certo é que a primeira remessa feita é de cartas dos dois

formatos.

ig] Estas três peças—conforme se nota, 4 linhas mais abaixo, nesta mesma carta

—eram já redigidas em francez. Por aqui se vê que a continuação da edição do Atlas

em lingua portugueza foi posta de lado entre 12 e 26 de julho.

(h) Monumento vi da lista (Appendice C). É mencionada a pag. 216 da Memoria.
Vide nota (i) do Appendice D. Esta carta e as duas seguintes pertencem ao grupo das

de que encontrei exemplares em portuguez.
(i) Monumento ix da lista (Appendice C). É mencionada a pag. 218 da Memoria

Vide nota (2) do Appendice D.

(/) Monumento xv da mesma lista (i4/'/7ín<ííce C). Vide nota (3) do AppendiceD.
(k) Est'outras cartas geographicas devem ser, pelo menos, as correspondentes aos

monumentos xiv, xvii, xviii, xix, xx.
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rá dirigida a V. Ex\ immediatamente. Neste momento se estão tirando os

exemplares francezes do titulo (a), Lista (í>), e Introducção (c) do mesmo
Atias para se distribuir aqui quanto antes» {d).

Agosto, 9 — «Pelo navio Liberdade que ultimamente partiu do Havre,
onde esteve demorado em consequência dos ventos contrários, remetti a

V^. Ex..^ uma collecção de cartas do meu Atlas para que V. Ex." visse o

estado deste trabalho, e p..ra esse efleito enviei as folhas dos dois forma-

tos (e). Conforme também com o que tive a honra de dizer a V. Ex.''

na minha carta de 2G do passado, náo só já estão na Legação muitos exem-
plares das ditas cartas para serem reraettidos, mas também os de outras

cartas vão sendo successivamente mandados para alli afim de serem ex-

pedidos pelo navio que parte neste mez. As folhas do titulo e a Lista

das cartas da edição franceza já estão tiradas. Para que V. Ex/ tenha

também idéa disto antes, ou peio mesmo tempo que ahi chegar o navio

que levou a pequena collecção, tomo a liberdade de enviar as inclusas

provas do dito titulo, lista e advertência preliminar. E' natural que V. Ex.'

ache, como eu, que as Armas Reaes que vão no titulo do Atlas são hor-

rendas, mas apesar de todas as diligencias feitas pelos impressores para

descobrii em uma chapa destas, apenas poderam obter a que .se poz no
titulo. Desgraçadamente, em razão da urgência desta publicação, não foi

possivel mandar gravar umas mais bonitas. Conto, porem, fazelo para ou-

tra tiragem (/). São incriveis as miudezas e difficuldades deste trabalho,

sobretudo quando é feito com urgência!»

Setembro, 27 — «Pelo navio que parte a 5 de outubro enviarei i.2o5

folhas {g) ou 5o exemplares da grande edição do Atlas. Enviarei logo

(a) E' o Fac-simile
[b) E' a do Appendice C
(c) É o «Avertissement» do Appendice E.

(d) Convém advertir que esta «Introducção» ou «Avertissement», tal como foi pu-
blicada, não corresponde exactamente ao que o visconde dizia que conteria a «Intro-

ducção explicativa» do Atlas, a que se refere em sua carta de 10 de maio, quando es-

creve : «Junto ao meu Atlas uma Intruducção explicativa e ahi digo que tanto a Me-
moria como o Atlas foram publicados á custa e por ordem do Governo e sob seus aus-

picies». Sobre qualquer destes pontos não ha uma única palavra no «Avertissement»
ou «Introducção» de que se trata nesta carta de 13 de julho.— Advirta-se igualmente

que o § X dtado n.is notas deste «Avertissement», e por conseguinte também os §§ xi

e XII, referidos no texto desta peça, são os das Rccherches e não os da Memoria, a

cuja numeração de |§ (Jeixou de corresponder a numeração das Recherches, nas quaes,

como já tive occasião de ponderar, ha capitulos communs mas com muito maiores
desenvolvimentos, alem de §§ completamente novos.

Tenha-se presente que estas Recherches, comquanto só fossem publicadas em
1842, vinham sendo preparadas e redigidas desde fins de 1S40 e que— embora com
proporções mais restrictas do que aquellas com que vieram a lume, e não passando a

respectiva demonstração cartographica pelo Atlas para além do século XIV— esta obra
estava para vir a publico em 1841, isto é, no mesmo anno assignalado no fronte.spicio

desta edição do Atlas.

Ao tratar em especial do Alias de 1842, mais detalhadamente me referirei á historia

das Recherches.
(e) Vide pag. 60.

(/) Não obstante isto, os frontespicios das edições posteriores do Atlas foram im-
pressos, como se vê nos facsimile n." 2 e 3, com estas mesmas armas.

(g) Em seu oflicio n.° 66 (de 14 de maio de i8.5o) o visconde diz ao ministro dos
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também os exemplares coloridos para SS. MM., (a) para V. Ex.* e para

os presentes que V. Ex.' julgar opportuno fazer ahi.»

Outubro, 4— «Ainda pelo correio passado fiquei privado de cartas e

noticias de V. Ex.", estando ancioso por saber se chegou ás mãos de V.

Ex.* a coUeção de cartas que lhe enviei pelo navio que partiu do Havre
no principio de agosto, ainda que por aquella occasião limitei a remessa
ás cartas que então se achavam promptas (b). Já foram expedidos para

o Havre dois caixotes contendo 5o exemplares do Atlas em preto, os

quaes devem partir amanhã daquelle porto, segundo o annuncio do arma-
dor. O vivo desejo que tenho de provar a V. Ex.* os esforços que tenho

feito para adiantar a conclus.ão deste negocio, me obrigou a fazer aquella

remessa antes deste trabalho estar completamente ultimado. Permitta-me
V. Ex." que lhe repita que se não pode fazer idea do tempo e do cuida-

do que exige uma empresa desta natureza para ser bem feita. A mesma
actividade que tenho posto para que ella se ultimasse com a maior bre-

vidade, tem sido nociva, e longe de com isto se adiantar, antes mui-
tas vezes os artistas se teem confundido, apezar de eu exercer sobre

elles uma vigilância de todos os dias. EUes calculavam que seriam ne-

cessários dous annos para isto se fazer bem feito. Felizmente não acon-

teceu assim (c).

«Permitta-me V- Ex.* que acrescente algumas outras explicações so-

bre certos pontos. Entre estes devo mencionar o seguinte. Fiz marcar
as cartas com o meu nome (d) porque assim m'o persuadiram não só

vários sábios, mas também os principaes artistas, como La Sagra pra-

ticou com as cartas que deu na sua Historia da Ilha de Cuba, ape-

zar de ser esta obra também publicada á custa do Governo Hespa-
nhol (e). Eis aqui a razão. Disseram elles que se as cartas inéditas so-

estrangeiros (conde do Tojal) : o ... os exemplares que remetti para essa secretaria

d'Estado em outubro de 1841, compostos de i:2o5 folhas, foram completos, e bem as-

sim os que remetti coloridos da mesma collecção».

{a) Vide nota (.7) de pag. 60.

{b) Na carta de 1 1 de outubro encontra-se o seguinte, a respeito da falta de noti-

cias de que se queixava o visconde de Santarém : «... muito senti saber que o moti-
vo do seu silencio proviera da inevitável fatalidade que persegue aquelles homens de
bem que se sacrificam pelo paiz e pelo serviço delle nos tempos em que vivemos ! V.
Ex.' fez-me justiça dizendo que eu sei apreciar a imporliincia das circumstancias e por
que aprecio esta, seja-me por isso permittido dizer a V. Ex.' e para corresponder a este

seu desabafo confidencial, que o único meio de triumphar delias, ou pelo menos de as

modificar, é não fazer a vontade aos ineptos inimigos, aos invejosos e aos intrigantes
;

pelo contrario é ir sempre firme sem se lhes ceder o terreno e sem se desanimar.»
(c) Estes pontos substituem o trecho que transcrevi a pag. Sg e que começa : «A

pressa com que» etc.

(d) Conforme se vê do Appendice A-a) e das notas do Appendice D, ha exem-
plares de varias cartas sem o nome do visconde de Santarém.

(e) Na mesma carta em que propoz ao ministro a publicação dos fiic -símiles (ide
novembro de 1840), o visconde de Santarém referia-se nestes termos á obra de La Sa-
gra : <tO Governo Hespanhol faz publicar aqui ha 2 annos a esta parte uma nova Histo-

ria geographica, militar, politica e natural da ilha de Cuba por La Sagra, cuja publica-
ção se contmua Este trabalho é feito com muito luxo, e tem custado muito dinheiro,

e isto acerca de um paiz sobre o qual se não agitaram as questões que acerca dos nos-
sos descobrimentos se tem levantado e de cuja ilha já estava muito bem descripta a
Stja Historia. Na dita obra se publicaram os fac-sitniles da ilha de Cuba taes quaes se



bre tudo não fossem marcadas e catalogadas assim nos depósitos públi-

cos, corria o risco de outros se aproveitarem delias, e fazerem-nas copiar

e gravar e darem-nas era outras obras e em nosso prejuízo, visto que
esta coUecção é considerada como um verdadeiro monumento levantado

á nossa gloria nacional, e ás sciencias (a).

«Outra explicação que devo a V. Ex.'' é sobre ter remettido os jogos

ou exemplares sem serem encadernados. Esta pratica é geralmente obser-

vada com as obras desta natureza, e mui particularmente a que se obser-

va em França, pois ainda ultimamente se nos enviou, a instancias minhas,
para a Academia das Sciencias de Lisboa a collecção de cartas publica-

das pelo Ministério da Guerra, e outra das cartas hydrographicas da cos-

ta d'Africa occidental pelo almirante Roussin, que alcancei também para
a Academia, e posto que d'ellas nos fizessem presente, as folhas nos fo-

ram enviadas sem serem encadernadas. O mesmo fez este Governo com
a grande obra da Expedição do Egypto, que também alcancei para a nos-

sa Academia [b).

«Quanto ás cartas ha nisto uma vantagem, como V. Ex." sabe, e é

que se podem assim comparar melhor do que encadernadas, e a despeza
das encadernações de um grande numero de exemplares seria exorbitante.

«A remessa subsequente á que fiz ultimamente será mais perfeita, e

espero que satisfará as vistas de V. Ex."". Por essa occasião irão os exem-
plares para SS. Mag.'''% para V. Ex.^ e para os presentes mais impor-
tantes.»

acham nas antigas cartas, e La Sagra publicou também uma grande porção da famosa
carta de João de la Cosa de i5oo, e cujo original existe também aqui».

(a) Interessantes e opportunas são aqui as seguintes reflexões do visconde, inser-

tas na sua já referida carta de 6 de dezembro de 1840 a Rodrigo da Fonseca Magalhães :

« terei agora a honra de responder á pergunta que V. Ex.' me faz, se terei ou não
duvida em pôr o meu nome na obra cuja publicação integral é aliás devida ao patrio-
tismo e ao zelo illustrado de V. Ex*

«Antes de me resolver a pôr o meu nome na i.' pagina, hesitei alguns momentos se
devia ou não proceder assim, pelos seguintes motivos. Pareceu-me que a publicação de
uma obra na qual combatia do modo mais vigoroso um facto posto que fabuloso, mas
que alguns escriptores, e entre estes um em nome do Governo, tinham feito accreditar
como verdadeiro, do qual resultava grande gloria a esta nação, pareceu-me, digo, que
uma tal publicação poderia ser considerada aqui como menos delicada da minha parte
e pouco conforme com os distinctos, continuados e extraordinários obséquios que se
me tem feito não só em Paris, sem excepção de pessoa, nem de Repartição, mas tam-
bém em toda a França, não havendo uma só Academia das principaes que tenha dei-
xado de me enviar um Diploma de membro delia; mas a estas considerações succede-
ram logo no meu espirito outras mais poderosas, as quaes exporei egualmènte a V. Ex.'
com a mesma franqueza. Julguei, pois, por uma parte que, como homem honrado, de-
via fazer a guerra ás claras, e não a coberto do anonymo, e por outra, que em uma
questão de honra e gloria nacional, todas as considerações por mais relevantes que fos-
sern, deviam desapparecer em presença do interesse do meu paiz, tanto mais que este
arbítrio era o único que podia corresponder também á confiança que V. Ex.* em mim

I tinha posto neste negocio aliás tão importante.

I

«V. Ex.* verá, pois, por estes respeitos, a Memoria publicada com o meu nome,
!
como V. Ex.» desejava, e com a mesma franqueza tenho dito a muitos sábios, littera-

j

tos, e até a empregados que trabalho em uma obra na qual refuto com provas authen-
ticas os suppostos descobrimentos dos Normandos nas costas occidentaes d'Africa.
Apesar disto tenho tido a satisfação de ver que todos me respondem que temos razão».

(b) Vide nota (í) de pag. Ó2.
í- n t
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Idem, idem — «Depois de ter escripto a carta junta, vi que me tinha

esquecido de dar a V. Ex.' as razões por que as cartas geographicas da

primeira remessa se não acham todas numeradas, como nos Atlas ordi-

nários {a). Eis aqui o principal motivo : foi este causado pela pressa com
que este trabalho tem sido feito, pois vendo me no grande embaraço de

fazer alterar o numero das Planchas (b) á medida que alguns daquelles

monumentos me chegavam á mão, como aconteceu com as cartas do Va-

ticano (c), ou ter em suspenso as tiragens e mesmo algumas gravuras

de outras cartas, e isto em quanto todos os monumentos se não achassem
reunidos, preferi, por brevidade, mandá-las tirar assim, do que não resul-

ta inconveniente algum, visto que, tendo cada carta o seu titulo (d), e

data chronologica, a classificação se pode fazer com a maior facilidade

pela Lista chronologico-remissiva que juntei no Prefacio.

«Desculpe V. Ex.* todo estes detalhes, mas entre os muitos defeitos

que tenho, um destes é o da ditfusão, pois não fico satisfeito em quanto
não dou razão do que faço.»

Novembro, 6— «O navio pelo qual enviei a V. Ex." 5o exemplares do
Atlas esteve detido no Havre dois meses por causa dos ventos contrá-

rios . . . Pelo outro que partir este mez enviarei os Atlas coloridos e en

cadernados para SS. MM. e para V. E.* bem como os exemplares destes

para os presentes.»

1842^Janeiro, i6— «O Relatório do Secretario Geral da Sociedade

de Geographia já está quasi todo impresso, e alli verá V. Ex.^ o conceito

que a Sociedade presidida por Mr. Villemain faz do meu trabalho do
Atlas» (e).

Fevereiro, 6— «Pelo navio que parte ou cuja partida está annuncia-

da para 12 do corrente, remetto a V. Ex.* 12 exemplares coloridos do
Atlas (/), os quaes comprehendem 400 folhas (g). Entre estas faltam as

de duas cartas que não são coloridas, a saber a de Benincasa de 147

1

(a) Vide os Appendkes A, B e D.

(b) Planchas, com a significação aqui empregada, parece-me gallicismo escusado.

(c) Refere-se ao monumento xii da lista (Appendice C).

(d) Titulo da carta, ou dos monumentos que a constituem. Não confundir com o
titulo do atlas ou frontespicio.

(e) Este Relatório faz parte do n." de dezembro de 1841 do «Bulletin» da referida

Sociedade, sessão do dia 3. Por alvitre do próprio visconde, foi traduzido e publicado
no «Diário do Governo» de 14 de fevereiro de 1842

;
por signal que a folha ofticial diz

ter sido feito por Villemain, quando a verdade é que o seu auctor foi Bartholet.

O «Diário do Governo» do dia 10 havia reproduzido um artigo do órgão da «Asso-
ciação Marítima e Colonial» sobre a obra do visconde de Santarém.

'(/) Estas 12 cartas são as que no Appendice H teem os n.' ' i, u, iii, vii, xi, xvi,

svii, iviii, xx-xxi e VI, ou sejam os monumentos i-ni, iv, v, xi, xiv, xix, xx, xxi, xxii, xxiii

e IX da Lista chronologica, isto do Appendice C.

Advirta-se que destas 12 cartas coloridas, somente as 7 primeiras figuram nos Ap-
pendices A e D, ou, melhor dizendo, que somente destas 7 coloridas é que conheço
exemplares com piso (sem numeração) e também sem piso (com numeração). Das ou-

tras .5 coloridas não conheço nenhum exemplar com ^150.
Notarei ainda que não me lembro de ter encontrado nenhuma carta colorida em

pequeno formato.

(^) Não sendo o numero 400 divisível por 12, não é possível determinar-se com
exactidão o numero de jogos ou collecções que então foram remettidas.



que obtive do Vaticano (a), e a de Ptolomeu de i5i3 (b), pois tendo
sido tiradas em menor numero e tendo-se já distribuído aqui algumas emandado outras para diversas partes da Europa, me vieram a faltar á da
grande edição (c). Já mandei tirar mais para completar estas series (d).
fc-m quanto pois as não mando a V. Ex." poderá ordenar que sejam sub-
stituídas peias dos exemplares que mandei em outubro passado. V. Ex.*
receberá Igualmente pelos navios que vão partir este mez os exemplares
da obra franceza (e), e os Atlas coloridos e encadernados para SS. MM.
e para v. Ex.*».

Suspendamos por aqui a nossa digressão atravez deste extenso e fer-
tilissimo campo da correspondência escripta pelo visconde.

Nos trechos das cartas que venho de transcrever e no seu cotejamen-
to com os Appeudices adiante publicados se encontram bastantes e os
mais concludentes e auctorisados. elementos para ficar-se conhecendo a
génese e as phases diversas por que passou o Atlas de 1841, desde que
o nosso governo approvou a patriótica lembrança ou proposta do seu
auctor em 2 de novembro de 1840, até que ao mesmo governo foram en-
viados diversos exemplares das folhas de que o Atlas se compunha.

Destinadas no seu inicio a iilustrar duas obras em portuguez — a Me-mona sobre a prioridade e a Chrnmca de Azurara — as primeiras 12 car-
tas (ib monumentos) do Atlas que so imprimiram e vieram a publico (f)trazem em língua portugueza os titulos que as designam, bem como o nome
do auctor do Atlas (g).

Assim é que havendo_-se feito duas edições daquella Chronica, uma
in-4. ,_outra in-S." (li), nao será destituído de fundamento suppor-se que
á edição in-8.° se quizesse fazer corresponder cartas em menor form to,como sao as refendas no AppendiceA correspondentes aos monumentos

A \/ ' " 1
^"' ^ ^' ^'' ^" ^2 ''sta (Appendice C).A Memoria sobre a prioridade, porem, estava sendo, igualmente por

.X dí^À^^ira"'"'" '" '' '-'''" (Append,ce C), correspondente ás cartas vn, e

(b) Monumento xxvi do Apvcudice C ou carta xii. do Appeudke D
edicâo\l^"rs,?^nrn''°/7"'^' "^'f""" ^^'' '^' "^^^ tomada como significando já a

diàTs deste^mesZ'^ ml', *h°7°
^™°^) "\"^ta de .^ de julho do anno anterior' No

Geoèranhia de ParkínT." 1 '"""fT
'^' "^4' ° '"'"'"^° "'^í°"<^° « a Sociedade deueographia de Paris foram contemplados com exemplares do Atlas de 1841.

nincasa de''?/-,'^J"' n ?\T'f ""^"^ pertençam uns exemplares da carta de Be-

ou edição
^^ PP '^''^°' "°' 'í"^^' '" """"^ ^^^^iy^is diflferenças de chapa

m M^onn^^.nr^'
Recherches sur la priorité, de que adiante me occuparei.

(/) Monumentos i-iii, iv, v, vi, vii e vrii e x, xi xiii xiv yvii xviii xiv -«v Vi,U

llfr:t:,a1"ÍAm'df' ' ^^^"'"^'^^ '^' "°'^' (O.-Não-d^; eíuVc'èr:ís"''quí ai m^deí
e em frànce2%e t.r.'

«"?. (^-«^'"Suez 2 outras se gravaram* e publicaram sem dize-

("") e (3 Tdo%í",iL D|
"" "''^ f^°"° " '''''^ °' monumentos x, e xv [Notas

exeifíar^sT^VL"'" 'i'
''''•' ^ "['"', correspondentes aos monumentos vi, ix e xv, ha

exlmn a e 1^ "
,
° '"""^ '^° ^""'' similhantemente ao que succede com alguns

aliáf?an^hP^ » 1 '' ' ''"' correspondem os monumentos i-m e xi, das quaes ha

escripta à^^deS"'""
""^ ''"'" """"^ "" portuguez. Vide a já extractada carta

W Pag. 60.



iniciativa do governo, traduzida para francez pelo seu próprio auctor, e

tanto este como Rodrigo da Fonseca Magalhães, era desta traducção (e

da sua distribuição e leitura pelos membros do governo e do parlasnento

da França, pelos sábios daquelle paiz e das nações estrangeiras) que
principalmente, e com razão, esperavam fazer derivar, a favor do nosso
ainda contestado direito de primeiros descobridores, toda uma corrente de
opinião que nos era contraria ou desfavorável.

Uma alteração, portanto, se impunha fazer e se fez na publicação do
Atlas illustrativo dessa traducção, isto é, das Recherches sur la priorité.

O nosso idioma tinha que ser, e foi, substituído pela lingua franceza no
Atlas, como estava sendo na Memoria.

O frontespicio, a lista systematico-chronologica e a Introducção passa-

ram immediatamente a ser impressas em francez; áquellas 14 cartas (18

monumentos), com os titulos e o nome do auctor do Atlas em portuguez,

succedem-se as outras 7 cartas (5 monumentos) com aqueles dizeres em
francez (a).

Entretanto a edição franceza da Memoria sobre a prioridade— se bem
que já não podesse ser rigorosamente tomada como uma simples tradu-

cção desta (^)—continuou a não levar a demonstração cartographica pelo

Atlas para além do século XIV (limite mais afastado do Atlas de 1841),

muito embora as Recherches sur la privité tivessem já maior desenvol-

vimento, mercê principalmente de argumentos novos e novos capítulos

accrescentados.

A este tempo tinha já o visconde de Santarém em seu poder os fac-

similes de todos os 28 monumentos geographicos que elle destinara á for-

mação do seu Adas e constantes da referida lista chronologico-systemati-

ca; de opportuna e fácil exequibilidade lhe era, portanto, a fixação de um
numero de ordem era cada uma das 21 cartas ou folhas correspondentes

a esses 23 monumentos.
Porisso é que— como ás 7 ultimas referidas cartas (5 monumentos)

competiam os n/' VIII e IX, XIII, XVIII, XIX, XX e XXI — com estes

n.°% precedidos da palavra Planche, foram ellas impressas e trazidas á

publicidade (c).

O Adas tornara-se a admiração dos sábios.

Uma larga e rápida publicidade tiveram as suas cartas, quer na Fran-

ça e outros paizes estrangeiros, quer em Portugal, a ponto de se tornar

necessário proceder-se immediatamente a uma nova tiragem. Nesta, porem,
o nome do auctor do Atlas e os titulos das cartas foram impressos era

francez (87), todas as cartas receberam o seu numero de ordem precedido

(a) E' o que aconteceu aos monumentos xn, xxi, xxi, xxm e ainda ao xvi.

(b) Vide adiante, pag. 78.

<c) Vide Appendice A-d). Neste Appcndice não figura a carta xiii (monumento
xvi), porque nenhum dos seus exemplares tem /"lío, que eu saiba. Pelo contrario, os

monumentos xvii e xviii da lista chronologica e que figuram entre as cartas com dizeres

em portuguez (Appendice A-b), figuram também no Appendice A-d) porque numa se-

gunda tiragem, também compiso, receberam numero de ordem e os dizeres em francez.

(87) Nas cartas correspondentes aos monumentosxii.xm,xv— os titulos, comquan-
to não sejam cm francez, não são todavia era portuguez, mas sim em latim, allemão e la-

tim, respectivamente.



73

da palavra Planche, e nenhuma das que haviam sido assignaladas com o
toyn amarellento do pergaminho tornaram a ser reproduzidas com esse tom.
Taes são as cartas do Appendice D.

Nesta tiragem a carta II comprehende, além do monumento IV, um
outro não incluído na lista chronoiogica: o globo de Nicolau de Oresme.
Na carta XI (monumento XIV), ao ser novamente impressa, íezse uso de
difterente typo no titulo respectivo.

Era conclusão: O Atlas de 1841, para ser bibliographicamente com-
pleto, deve encerrar : i frontespicio deste anno, como o de pag. 43 -, i lista

chronologico-systematica igual á do Appendice C ; i Apertissement, como
o do Appendice E ; as 3 cartas em portuguez do Appendice B; as 21 em
portuguez e em preto do Appendice A; as 8 também em preto mas em
francez, deste mesmo Appendice ; as 8 coloridas do mesmo; as 21 em
^v&ío do Appendice í) e as 11 coloridas deste ultimo. --Ao todo: 3 folhas

preliminares, 6b cartas de formato igual ao destas e 6 de formato mais
pequeno.

Sob o ponto de vista, porem, do numero de monumentos geographi-
cos que o constituem, deve considerar-se completo, para a edição deste
anno, o que encerrar, alem daquellas 3 folhas preliminares, as '21 cartas
do Appendice D, todas em preto, ou 10 em preto e 11 coloridas.

A ordem da distribuição das 21 cartas é a das do Appendice D.

Atlas de 1842

Conforme vimos, o Atlas de 1842 é o que em rigor compete ás Re-
cherches sur la priorité, também publicadas neste anno.

E', pois, natural e opportuno que, antes de nos occuparmos da edição
e historia deste Atlas, procuremos porrao-nos ao facto da historia da edi-

ção daquella obra, que, como sabemos já, consta de cxiv paginas de
Introducção e 336 de texto, tendo este 21 folhas de impressão, em que se

comprehendem xxii §§ e xh AddiçÕes.
Tem a data de 21 de septembro de 1840 a carta em que Rodrigo da

Fonseca Magalhães, ministro interino dos estrangeiros e effectivo do reino,

pediu ao visconde de Santarém que traduzisse para a língua franceza a
Memoria sobre a prioridade.

Como a este tempo, porem, a Memoria ainda não estivesse comple-
tamente redigida e se achassem impressas apenas as duas primeiras fo-

lhas (32 paginas), o visconde só mais tarde é que se occupou da solicita-

da traducção.

Em 8 de novembro escreve-Ihe: «Fique V. Ex.* descançado que não
só apparecerá a traducção franceza, mas também nos diversos jornaes
scíeniíficos e políticos apparecerão em seu devido tempo extractos e ana-
lyses deste trabalho, os quaes hão de infallivelmente exercer uma grande
influencia tanto na opinião aqui, como nos outros paizcs.o

E mais adiante: «Pelo que respeita porem á traducção franceza, por
outro paquete terei a honra de dizer alguma cousa sobre este assumpto.»
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Em i6 de novembro daquelle anno de 1840 diz: «esta será publicada

o mais breve que for possivei; e depois do original e traducção impressas

farei successivamente publicar os artigos analyticos, c os extractos dos

pontos mais concludentes.»

São muito interessantes as seguintes linhas da carta de 8 de março de

1841, cscriptas como nova justificação da demora que estava tendo a Me
movia: «Esta publicação tem ido mnis devagar do que eu desejava. Ha
tempo (a) disse a V. Ex.''' os motivos que então retardaram a inteira pu-

blicação delia. No mez de janeiro sobrevieram outros que em breve vou

referir a V. Ex.*

íTendo-me V. Ex.'' dado carta branca sobre este negocio julguei que
convinha para o fim a que nos propomos, communicar (em diversas leitu-

ras feitas em minha casa) o texto portuguez aos homens mais notáveis

que se occupam neste paiz destas matérias, e sobre tudo em discussões

puramente verbaes dar uma idea aos influentes no Ministério da Marinha
e Colónias, isto é, aos geographos daquella Repartição, entre outros Mr.
d'Avézac, ura dos mais teimosos defensores da fabulosa prioridade dos

Dieppezes [b), posto que acrescente sempre= c-/!V-o«, porque elle está

convencido do contrario, mas como chefe de uma das direcções das Co-
lónias tem sustentado esta impostura por motivos inteiramente políticos;

digo pois que julguei conveniente fazer mesmo em rainha casa algumas
leituras a estes senhores com o fim de ouvir as suas objecções, se as fi-

zessem, para as destruir e refutar, ou para os convencer antecipadamen-
te, e convencer-me eu também que não teria nada a mudar na parte fun-

damental do meu trabalho na edição franceza. Este arbítrio foi pois mui
proveitoso, pois me disseram que os argumentos eram incontestáveis, e

d'Avezac mesmo me tem repetido diversas vezes que nós fazemos muito
bem em não admittir a prioridade nem as viagens dos Normandos do
XIV." século.»

De como este expediente, ou «arbítrio», como lhe chama o viscon-

de, foi bem recebido pelos ministros, falam os seguintes perioJos da car-

ta que aquelle escreveu a este a 19 de abril: «Muito estimei também e

muito agradeço a approvação dada por V. Ex." ao arbítrio que tomei de

ter feito leitura da Memoria a alguns dos geographos da Repartição de

(aj Cartas de 2 de janeiro e 10 de maio de 1841. Vide pags. 52 e 53.

(bj Vide nota (a) de pag. 5o. Entre D'Avezac e o visconde de Santarém houve, tem-
pos depois, uma acccba polemica. No «Univers» de 1S44, pags. 1 — 2Ó0, o priineiro publi-

cou o artigo «Afrique—Esquisse generale de la Afrique». Nas sessões dos dias 7 e 21 de
fevereiro do anno seguinte, da Sociedade de Geograpbin de Paris, o mesmo auctor lê

uma «Mémoire sur la découverte des iles de Tocean occidental et sur Ics navigalions du
moyen âge dans ces parageS". As oNouvelles .^nnales des Voyages», nos seus números
de outubro deste anno de 1S45 e janeiro, março e abril de i<S46, inserem novos artigos

seus sobre o assumpto. A «Notice des découvertes faites au moyen-âge dans Tocean
atlantique antérieurement aux grandes explorations portugaises du quinzieme siécle» é

uma separata da memoria lida na Academia Real das Inscripçóes e Bellas Lettras do
Instituto, em suas sessões de 14 de novembro e 5de dezembro de 1845 e de 6 de março
de 1846. Neste mesmo anno vem a publico a sua «Note sur la préroiére expedition de
Bethencourt aux Canaries et sur le degré d-hahjliié nautique des Portugais à cette epo-
que», lida na sessão de 7 de novembro de 1845.
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Marinha e Colónias que se occupam das coisas de Africa. E com eíFeito

todos os dias me convenço mais da vantagem deste arbitrio pois na edi-

ção franceza dou outra classificação ás matérias, o que me não foi possí-

vel fazer no texto portuguez porter sido este feito em resultado das pri-

meiras investigações, e da discussão dos textos e documentos á medida
que iam sendo por mim examinados, e pelo vivo desejo que tinha de dar

conta de mim no espaço mais breve possivel e corresponder assim ás vis-

tas e plano de V. Ex.% e por este motivo fiz em poucos mezes um traba-

lho que exigiria em outras circumstancias mais tempo. Os exemplares da
edição franceza são, pois, os que devem ser mais lidos na Europa, e os

que de preferencia devem ser distribuídos aos Diplomáticos.

«Como V. Ex.* se sirviu dar-me carta branca sobre este assumpto, es-

pero que V. Ex.^ se servirá approvar ulteriormente o que eu fizer sobre
este objecto, e terei a honra Q'informar successivamente a V. Ex.'' de tudo
quanto occorrer a este respeito. Sobre esta distribução entender-me-hei

com o Sr. Nuno Barbosa (a) na conformidade das ordens transmittidas

por V. Ex.^ a esta Legação.»
O original das Recherches ainda não se achava concluído a 26 de abril.

E' o que se infere de uma carta desta data, onde se lê: «Estou tra-

tando da traducção franceza, e trabalho para que algumas analyses sejam
feitas pelos jornaes litterarios e scientificos sobre o mesmo texto portu-

guez.»

A 28 de junho informa :

«Vai-se trabalhando na edição franceza da Memoria e do i." volume
do Quadro Elementar já estão 10 folhas compostas.»

Ignoro em que data certa começou a ser impressa a edição franceza.

Deve constar de alguma das cartas escriptas a Rodrigo da Fonseca que
infelizmente não cheguei a encontrar na vastíssima correspondência que
este recebera e forma numerosos e grossos maços hoje em poder do seu

neto, meu distincto e presado amigo, sr. conde de Almarjão (b).

Apenas sei, pelo que consta da carta de 3i de maio, que o visconde

deu «ordem para que se tirassem mil exemplares» (c) e que, na já citada

de 19 de julho— ao mesmo tempo que propõe a venda dos exemplares
que sobejarem da Memoria e das Recherches —eWe diz ter «ido ás Im-
prensas para activar a ultimação da impressão da obra sobre a priori-

dade dos nossos descobrimentos Africanos», o que certamente se não re-

fere á Memoria, já então em distribuição, mas sim ás Recherches.

(a) Encarragado de negócios em Paris.

(bj Vide o já mais de uma vey citado n.° do «Diário de Noticias» de 12 de janeiro

de 1907.
Entre outras, faltam as seguintes cartas: 3 e 24 de maio, 21 de junho, 5 de julho, 2,

16 e 23 de agosto.

(cj Isto mesmo consta de uma carta escripta em 10 de fevereiro de i85i para Lis-
boa ao conselheiro Monteverde, olHcial maior da secretaria do ministério dos negócios
estrangeiros.
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Na de 3o de agosto ha a participação de que os jornaes já começaram
a noticiar ou annunciar o «texto francez» (a).

O n.° de outubro do «Bulletin de la Société de Géographie de Paris»
(pag. 201 - 264) reproduz os §§ x, xi e xii das Recherches, nos quaes occu-
pam as pag. 89-151 (folhas 6, 7, 8, 9 e 10 de impressão). Em meados de
novembro imprime se a folha 14 (pag. 209-224) (/»); em janeiro seguinte,

a 21.* e ultima (pag. 021 -3J5) (c). A Introducção — que então constava
apenas de xxv paginas — imprimiuse em fevereiro.

Como vimos a pag. 55, na carta escripta a 6 deste mez de fevereiro

de 1842 ha a promessa de que «pelos navios que vão partir este mez os

exemplares da obra franceza» seriam remettidos.

A 25 deste mez o «Diário do Governo,» i\.° 48, começava a publicar a

Memoria (d). Referindo-se a isto, diz o visconde em carta de 14 de março
a Rodrigo da Fonseca (e) : «Não posso também deixar de considerar como
idea de V. Ex.* a outra publicação (/') que acabo de ver no «Diário do
Governo» de 2'> de fevereiro, isto é, a de se publicar a minha Memoria
integralmente. A este respeito devo dizer a V. Ex." que me parece oppor-
tuno que o § viii que trata de Casamansa fosse substituído pelo da obra
franceza que envio incluso e que é mais completo e concludente. Deven-
do traduzir-se, no caso que V. Ex.^ adopte este arbítrio. A Memoria por-

tugueza, como V. E.» verá, (oi toda refundida e acrescentada quasi com
o dobro na edição francesa; mudei-lhe até a ordem dos capítulos e hoje

julgo a porrugueza mui diminuta, principalmente na parte scientífica. Se
V. Ex.* mesmo antes de receber os exemplares, tiver um momento para
confrontar a parte relativa ás cartas que se publicou por extracto no < Bulle-

tin» da Sociedade de Geographla do mez d'outubro do anno passado, que
tive a honra de lhe mandar, se a confrontar, digo, verá a difterença entre
uns e outros.»

Passados cinco dias, isto é, a 19 de março de 1842 tinha já resolvido

ampliar também a introducção, já impressa das Recherches. Assim, diz

elle: « Aproveitando-me do aviso que acabo de receber da legação, escre-

vo estas duas regras a V. Ex.' para lhe enviar um exemplar do texto fran-

cez da nova obra sobre os descobrimentos. Alli encontrará V. Ex.'' na In-

troducção, pag. xix, o seu nome identificado com um trabalho que tão bem
tem sido considerado aqui não só como um monumento levantado á glo-

CaJ A «Revue de Bibliographie» de agosto, pags. 713-718, é um destes jornaes.
(bj Na carta de q de novembro de 1841 ao conde da Ponte ha este período: «O

texto Francez desta obra eí>tá quasi impresso, e é muito mais importante, pois mudei
quasi tuilo na classificação e disposição dos Capitules e acrescentei mais de 120 paginas
de impressão e i5o Addições novas, tendo as antigas do exemplar portuguez passado
para o texto.» («Boletim da Soe. de Geog. de Lisboa», de setembro de \c,o5).

(cj «Felizmente o meu trabalho ou antes a minha obra Franceza sobre a prioridade
dos descobrimentos já está impressa. Puz neste trabalho o maior disvelo». (Idem, carta
de i5 de janeiro de 1S42;.

(d) «Diário do Governo», n.»" 48-55, 57, 58, 60, 79, 8(, 82, 86,89, 94. 'oo, 101, 106
110-112 (i3 de maio de 1842). O n." 1 12 abrange apenas o % xviii da Memoria.

(e) A esta data já não era ministro, pois havia sido exonerado em 7 de fevereiro.,

(f) «Diário do Governo» de 10 e 14 de fevereiro.
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ria Portugueza mas também á historia das sciencias. Em breve receberá

V. Ex.» esta obra ccmpleta, pois determinei me, a rogo de alguns sábios

daqui, d'Ailemanha e d'Inglaterra, a produzir pela primeira vez a historia

dos difterentcs systemas cosmographicos dos sábios da Idade Média des-

de o V." século até aos descobrimentos dos Portuguezes, bem como mos-

trar quaes eramas suas opiniões sobre a famosa questão das zonas ha-

bitáveis e inhabitaveis. Acrescentei, pois, este trabalho á Introducção

Está já impresso (a); logo que as boas folhas se tirem as enviarei a V. Ex.*.

Por elle ficam levados á ultima evidencia os incríveis e gloriosos serviços

que os Portuguezes com os seus descobrimentos fizeram ás sciencias e ao

conhecimento da terra que habitamos.
cDesejo que V. hx.", em algum momento vago, possa comparar o vo-

lume que agora envio, com a Memoria portugueza ha muito publicada.

Este que remetto tem depois de completo mais do dobro do trabalho por-

tuguez.»

Este ulterior accrescentamento á Introducção deixou vestígios mani-

festos nas pags. xvn, xviii e xix e nas assignaturas respectivas.

Como se vê de uma sua carta de i8 de abril seguinte, a este tempo

já se achavam impressas 5 das h folhas occupadas pela ampliação, as quaes

foram accrescentadas á pag. xxv. A 25 de junho havia já sido entregue

na Legação a primeira remessa de exemplares das Recherches assim augmen-
tadas, de onde poucos dias depois seguiram para o Havre, e de alli para

Lisboa, ii exemplares, sendo 6 para Rodrigo da Fonseca e 26 para o mi-

nistro dos estrangeiros, que era então o Duque da Terceira {b}.

Numa das ultimas paginas desta ampliação (pag. oiii) affirma-se que

ainda no decurso deste anno de 1842 entrará no prelo um outro volume
desta obra (c); a promessa, porem, não chegou a realisar-se. Deste ponto

me occuparei mais adiante.

Na pagina yS, nota i, das Recherches siir la prhnté [d) se encontra

já uma referencia á publicação de novas cartas, quero dizer, á <.table sup-

plemeiítaire de notre Atlas», e isto na mesma folha de impressão em que,

pelos seus números de ordem, se citam as estampas i (pag. gi, 9;^, nota;

e 96) e II (pag. 96), evidentemente do Atlas de 1841, do qual também
cita, igualmente pelos seus números de ordem, as estampas iv (pag. 97),

vil (pag. ii5, nota), viii (pag. 116), x (pag. i iS), xi (pag. I3i), xii (pag.

123, nota 2), xiii (pag. 124) xiv (pag. I25), xv (pag. i25), xvi (pag. 142),

XVIII (pag. 148, nota 1), xix (pag. 148, nota 2), xxi e xxii (aliás xx e xxi)

(pag. 149, nota 1).

{a) De outra paisagem inferir-se-ia que, a esta data, tal trabalho estava apenas com-
posto, mas ainda não impresso.

(i) Oíllcio n." 5, de 11 de julho de 1842 e officio n.° 17, de 27 de setembro do
mesmo anno.

(c) A 17 de setembro de 1844, escrevendo ao ministro dos estrangeiros (Gomes de

Castro), novamente se refere a este outro volume.
Trezannos mais tarde, a i5 de setembro de 1847 (opúsculo Examen já referido, pag.

29), o Visconde de Santarém torna a referir-se a um 2.° volume destas Recherches.

(d) A folha 6 (pags. 81-96;, a que pertence esta pag. q5, devia ter sido impressa cm
setembro de 1841.
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Isto nos auctorisa a suppor que o plano do visconde, desta vez, era

publicar, não uma outra e mais ampla edição do Atlas, mas propriamente

um simples sitpplemento do Atlas de 1841, se bem que outra fosse pouco
depois a deliberação tomada, como se vê já a pags. lix e cv da íntrodu-

cção ampliada, onde o auctor convida o leitor a examinar adans da plan-

che I de notre Adas» dois monumentos geographicos ahi referidos— de-

vendo advertirse que esta «planche i» já não é a mesma que vem men-
cionada nas pags. ()i, 98, nota, e 96 do texto (impresso mezes antes), mas
sim uma das que formavam o Atlas de 1S41, cuja i." estampa passou a

ser a 4/ na edição de 1842 (a), sendo a i.= desta ultima edição precisa-

mente a que é citada a pags. lix e cv da Introducção.

As estampas accrescentadas ás 21 cartas de 1841 — e que juntamente

com estas constituem o Atlas de 1842 — foram 3 {b), comprehendendo 7
monumentos (c).

O Atlas de 1S42, similhantemente ao de 1841, além do frontespicio

próprio (Fac-simile n." 2), comprehende também uma Introducção ou
Advertência (Avertissement) (d) e uma Lista dos monumentos respecti-

vos, em numero de 3o (f).

Deste Atlas de 1842 fazem igualmente parte 7 outras cartas (14 mo-
numentos) impressas nos fins de 1843 e distribuídas em 1844, isto é, 5

cartas (12 monumentos) que foram distribuídas num 2.° fascículo («livrai-

sons) (datado de 24 de fevereiro de 1844) e accompanhados de um outro

Avertissemeuí (/), e mais 2 outras cartas (2 monumentos) distribuídas de-

pois daquellas, embora no mesmo anno de 1844.

Continuemos a extractar, da correspondência do visconde de Santarém
com Rodrigo da Fonseca e com os successores deste na gerência da pasta

(a) Vide Appendke C (mon. II) e Appendice G (mon. IX).

(/.) São os u." I, H, III, IV, V, VI, Vlf da Lista (Appendice G).
(c) Appendice E.
[d) Appendice F. Apezar de diíferentes, nalgumas partes do seu contexto, ao obser-

vador despercebido ou pouco attento será fácil confundir este Avertissement com o do
Atlas de 1S41.

(e) Appendice G. Destes 3o monumentos, apenas os 7 primeiros não figuram na
a e Atlas de 1841, que, como já vimos, consta somente de 2*. De aqui resulta que
monumento I do Atlas de 1841 tenha o n." VIII na lista deste Atlas de 1842, o II

daquelle seja neste o IX, e assim successivamente, de forma que ao n." XXllI do pri-

meiro Atlas corresponde o n." XXX do segundo. Aquelles 7 monumentos foram distri-

buídos em 3 cartas ou estampas— nenliuma das quaes recebeu, na impressão, qualquer
n.» de ordem — mas a que, naturalmente e segundo o próprio Avertissement desta edi-

ção, correspondem os n.<" I, II, III, passando a corresponder á carta n.° IV deste Atlas
de 1842 a carta n.° I do Atlas de 1841, e assim successivamente até o final, em que á
carta XXI desta corresponde o n." XXIV no Atlas de 1S42.

Este primeiro fascículo do Atlas de 1842 foi apresentado á Sociedade de Geogra-
phia de Paris em sessão de 18 de fevereiro de 1842. Aos seus jo monumentos se refere
a pag. XIII das Recherches sur la priorité.

if) Appendice H. Adiante me occuparei deste 2.° fascículo. Por agora desejo adver-
tir que esta ampliação de 1844 veiu modificar novamente a numeração de ordem das
cartas anteriormente publicadas. A ultima carta do Atlas de 1841, que neste Atlas tinha
o n." XXI e no fascículo de 1842 o n.« XXIV, passaram a ter o n." 3i.° na ultima distri-

buição de 1844.
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ao seu fascículo complementar.
1842.— Abril, 18 (b).—«Em outra falarei deste negocio mais de es-

paço (c), a fim de pôr a V. Ex/ melhor ao facto deste accrescentamen-
to, e bem assim de 8 monumentos de primeira ordem que ajuntei ao meu
Atlas {d)^ por me parecer que devia levantar para sempre um monu-
mento á gloria do nosso Paiz, e impedir de futuro que esta lhe seja dis-

putada.» (e)

Maio 14.— «Muito penhorado fiquei com a approvação de V. Ex.* acer-

ca dos Mappas (/") Quanto aos Mappas desejo e necessito saber por
meio de uma lista quaes são os que V. Ex.* tem em seu poder, pois tendo
augraentado o numero dos monumentos aos que para ahi foram remettidos,

(a) Os successores de Rodrigo da Fonseca foram : Duque de Palmella (739 de
fevereiro de 1842), Duque da Terceira (9 de fevereiro a 23 de setembro de 1842) José
Joaquim Gomes de Castro (aS de setembro de 1842 a 20 de maio de 1846), Conde de
Lavradio (20 de maio a 6 de outubro de 184G), Duque de Saldanha (6 de outubro de
1846 a 28 de abril de 1847), D. iVIanuel de Portuga! e Castro, interino (4 de novembro
de 1846 a 28 de abril de 1847), Ildefonso Leopoldo Bayard (28 de abril a 22 de agosto
de 1847), Barão da Senhora da Luz (22 de agosto a 18 de dezembro de 1847), Duque
de Saldanha (18 de dezembro de 1847 a 29 de março de 1848)^ José Joaquim Gomes de
Castro (29 de março de 1848 a 3 de maio de Í849), Duque de Saldanha (3 de maio a i de
junho de 1849), ^°^^ Joaquim Gomes de Castro (i de junho a 18 de junho), Barão de
Tojal (18 de junho de 1849 ^ '^^ maio de i85i), etc.

A primeira carta do visconde para o duque da Terceira é de 27 de feyereh-o de
1842.

(b) Não obstante Rodrigo da Fonseca ter deixado o ministério em 7 de fevereiro,

o visconde não deixou de continuar a dirigir-se-lhe tratando das suas publicações.

(c) Referencia á ampliação da Introducção das Recherches, de que a este tempo,
como vimos, estavam impressas apenas as 5 primeiras folhas.

{d} Destes 8 monumentos, 7 são os que, juntos aos 23 constitutivos do Atlas de
1841, formavam já então o i.° fascículo de 1842, cujos 3o monumentos foram apresen-
tados pelo visconde á Sociedade de Geographia de Paris no dia 18 de fevereiro (Appen-
dice G). O 8.° só veiu a ser publicado com o 2.° fascículo, em 1844.

(e) Da acta da sessão da Sociedade de Geographia de Paris de 4 de março consta
o seguinte: «M. Jomard fait observer, au sujet de la présentution de l'Atlas de M. le

vicomte de Santarém, qu'il s'occupe aussi depuis plusieurs années de former une colle-

ction de cartes du moyen âge, pour en faire Tobject d'une publication, et qu'il croit

nécessaire de présenter dès aujoúrd'hui cette observation, afin qu\>n Dubliant plus tard,

de son côté, les monuments que V. de Santarém a aussi fait entrer dans son travail, il

ne puisse encourir aucune accusation de plagiat.»
Da mesma acta consta que o visconde de Santarém retorquiu a Jomard. Como os

termos do extracto da sessão não correspondessem ás palavras do visconde, este recla-

mou na sessão do dia 18, em cuja acta se lê : «M. le vicomte de Santarém rapelle que
ce qu'il avait dit dans la precedente séance doit être entendu en ce sens qu'il n'a ja-

mais eu rintention de disputer la priorité d'un project dont il n'a en connaissance
qu'après avoir lui-mSme fait graver plusieurs des cartes de son Atlas. II ajoute que
Dlusieurs savants en Europe s'occupent de publications semblables, notamment M. de
Macedo, secrétaire perpetuei de rÁcadémie de Lisbonne, dont les travaux remontent
à trent cinq ans.»

Nestas duas sessões se encontra a origem das questões travadas mais tarde entre
o visconde de Santarém e Jomard e da que em 1847 deu origem, da parte de Jomard, ao
opúsculo a que immediata e triumphantemente respondeu o visconde com o já citado

Examen des assertions contenus dans un opuscule intitule : «Sur la publication des mo-
numents de la la geographie, publié au móis d'AoQt 1847.»

(/) Allude aos exemplares do Atlas de 1841 remettidos em fevereiro.

6
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logo,'^que tiver a certeza dos que estão em seu poder tratarei de comple-

tar o seu, ou seus exemplares, principalmente com os 8 monumentos im-

portantissimos que completão a grande collecção e que são todos anterio-

res aos da i." Plancha dos exemplares que para ahi remetti (a). Rem.et-

terei igualmente o novo texto ou Introducção ao Atlas Desculpe
V. Ex." estas impertinências, mas isto é negocio para mim mui impor-
tante, pelo enorme palor de cada exemplar^ não podendo fazer outras ti-

ragens sobretudo dos coloridos sem novos subsídios do Governo, pois é

incrível a despe\a feita com esta obra... Esta publicação tem dado brado
aqui e porisso mesmo pela importância que se lhe tem dado, não deixou
de ferir a vaidade e ciúme de Mr. Jomard, membro do Instituto e meu
collega da mesma classe, que não pode levar á paciência, como elle diz,

que sendo director e conservador da Repartição das cartas da Bibliotheca

Real, viesse um governo estrangeiro, e um estrangeiro fazer uma tal pu-

blicação em França, quando esta nação está á testa das mais importantes
publicações scientificas.»

Maio, 23.— «Quanto aos 8 monumentos que accrescenlei ao meu Atlas

consistem nos seguintes: i." o celebre Planispherio do Mappamundi an-

glo-saxonico do xi," século que se acha no Museo Britannico {b)\ 2." um
Mappamundi que existe na Bibliotheca imperial de Vienna, do xv.° sécu-

lo (c); 3." o importante Planispherio do xii." século que se acha em um
Mss. dos Commentarios do Apocalypsse na Bibliotheca Real de Turim
(d); 4.° o Planispherio de Cecco d'Ascoli Florentino do xiii." século (e);

b.° Mappamundi de forma extraordinária do xi.° século que se acha em
um Mss. da Bibliotheca de Leipzick (/); 6.^ um Mappamundi topogra-

phico que se acha em um Mss. de Guilherme de Tripoli do xiv." século

intitulado= Z)e Siatu Sarraceuorum, existente na Bibliotheca R. de Pa-
ris (g); 7.° o magnifico Mappamundi colorido de i32o, do celebre Ma-
rino Sanuto {h), diíTerente do que se acha na Bibliotheca do Vaticano e

que Bougard publicou. Tive eu a fortuna de publicar pela primeira vez

este precioso monumento, que se encontra em um Mss. contemporâneo,
da Bibliotheca Real de Paris. 8." a lindíssima miniatura que se encontra
no precioso Tratado da Sphera de Nicolas d'Oresme, mestre de Carlos v

de França, datado de 1377 na qual se vê um Mappamundi diante do qual

o autor offerece ao dito Rei o seu Tratado, e a traducção do Livro d'A-
ristoteles, do Ceo e do Mundo (i). Este interessante monumento contem-

(a) Apenas 7 destes monumentos— e precisamente os que, juntos aos 23 de 1841)

formam o Atlas de 1842— é que são anteriores á i." estampa de 1841, pois pertencem
aos séculos lo.", 11.°, 12.", i3.° e 14'', sendo os deste ultimo anteriores a 1364. O 8."

monumento — que, como já observei, só posteriormente veiu a ser publicado — é mais
moderno que a 2.» estampa daquelle Atlas.

(b) E o monumento I da respectiva lista systematico-chronologica.

—

Appendice G.
(c) E' o monumento V da mesma lista.

(d) Monumento III.

(e) Monumento IV. Os monumentos I, III e IV foram reunidos numa só folha.

(/) Monumento II.

[g) Monumento VI. Os monumentos II, V e VI foram reproduzidos numa só folha.

(h) Monumento VII. Constitue uma folha.
(i) Este monumento parece que não saiu com o fascículo de 1842; pelo menos,
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poraneo das suppostas e fabulosas navegações dos Normandos á Guiné

mostra sem replica que o mais celebre cosniographo francez sendo Nor-

mando, e vivendo naquella época não conhecia senão metade do globo, e

que seguia ainda o antigo systema ou a hypothese de que a parte infe-

rior da terra estava submergida no mar.
fA estes 8 monumentos desejo juntares seguintes: i.° Planispherio de

Honoré d'Autun (inédito) e que se encontra no seu livro De imago Mun-
di, mss. do XIII. ° século (a); 2.° O que representa o systema das zonas

habitáveis e inhabitaveis pelo mesmo auctor (è) ; 3.° O da sua theoria

dos climas tirado do systema dos geogi-aphos árabes mathematicos (c)

;

4.° Um magnifico Mappamundi do Museu Britannico do xrii." século; b.°

outro do mesmo século, que se acha na Bibliotheca C.ottonianna; b." e 7.°

outros dois do xiv." século que se achão na mesma Bibliotheca e que se

estão copiando neste momento {d).

«Os 4 primeiros já tenho os fac-similes, e os dos outros se estão ti-

rando. Alem destes e para completar esta importantíssima collecção man-
dei tirar os fac-similes dos pequenos planispherios do xiii.° século que se

encontrão nos celebres livros Mss. d^ Gaiithier de Meti "^sta Bibliotheca

Real {e)\ formando estes na minha serie os n.°' 8, 9, 10 e 11 dos inédi-

tos; e os que se encontrão nos preciosos Mss. do Thesaurus de Brunetto

Latini, bem como o Planispherio do Cardeal Pierre d'Ailly (Petrus de Al-

liaco), que se encontra no seu \\vvo= Imago Mu}idi=ds 1410 (/).

«Resumindo, pois, direi a V. Ex.^ que estão já gravados e publicados

os 8 primeiros, e formão parte do meu Atlas, e os 1 1 outros de que trato

acima estão inéditos. Que fortuna seria a minha, se podesse publical-os.

Até para que seja o nosso paiz o primeiro que levante um tal monumento
ás sciencias, e á sua gloria. Aqui está já muita gente espantada corr ^ta

publicação, e a vaidade de alguns tem-se estimulado de ver que foi Por-

tugal que primeiro enriqueceu a sciencia com uma tão valiosa publicação.

Se ella se não completar, estes senhores aqui não perderão um morr ito

em o fazer, e com os seus jornaes hão de aturdir a Europa levando ás

nuvens a publicação que fizerem, se nós lhes não quebrarmos as azas

para sempre completando a dita collecção.

não é riiencionado na lista deste anno. Faz parte do 2.° fascículo, em cujo Avertíssé-

ment (Appcndice H) figura com o n.° 12.—Vide o já citado opúsculo Examen, pag. 22,

nota (i) e oRevue de Bibliographie Analytiquc», mez de maio de 1844, pags. 433 e 434.

{a) E' o monumento 5." do Avertissement de 1844 — Appendice H. A Introducção»

ampliada, das Recherches (pag. XXXVIII) manda examinar este monumento no Atlas-

Certamente que quer referir-se á parte supplementar.

(b) Deve ser o 6." deste Avertissement.

(c) Vide pag. 91. E' provavelmente o monumento i." do mesmo Avertissement.

(d) Estes últimos 4 monumentos devem corresponder aos n.'" 2.", 3.
o, 4.° e 11.' do

Avertissement de 1844. O n.° 2.° foi estampado com o n." i.°

(e) São os n." 7.°, 8.°, 9.° e lo." deste Avertissement.

{f)Éo 1 3." do i4verí;5íemí?ní. Conforme observei mais acima—na Introducção, am-
pliada, das Recherches dizse (pag xciv) que numa das estampas supplemeniares do
Atlas se dará o planispherio que se encontra na Imago mundi de Pierre d'Ailly. tCste

monumento foi impresso em uma só estampa juntamente com os n."" 5.°- 10.°.
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fEu que os conheço bem de perto, e de tal modo, que elles me cha-

mão um dos seus, e acrescentão que nenhum estrangeiro soube mais das

cousas de França em os negócios litterarios deste paiz do que eu, digo a

V. Ex.* que a publicação dos 8 monumentos que acrescentei ao meu Atlas

foi feita já mui de propósito para lhe tirarmos a dianteira, mas isto não
basta. Existem outros que cito acima, isto é, ii, que devem ser publica-

dos.»

Maio, 3o.— cNa minha ultima carta tive a honra de indicar a V. Ex.*

quaes erão os 8 monumentos geographicos que juntei ao nosso Atlas;

para se julgar porém da importância d'elles, é necessário ter presente o
texto francez da minha obra, não só o que já enviei a V, Ex.*, mas o que
lhe vou remetter e que acrescentei á Introducçao, isto é, o que contém a

analyse histórica dos systemas cosmographicos dos lo séculos da Idade
Media. Tãobem nas minhas ultimas cartas toquei de leve no grande ciúme
que esta publicação tem feito aqui em certa gente, em uns por vaidade
nacional offendida por verem que um governo estrangeiro foi o i." que
tentou e levou a efleito uma tal publicação, em outros por verem deitada

por terra e para sempre a insigne impostura dos suppostos descobrimen-
tos dos Normandos no XIV século

;
por verem emfim que já nos cursos

públicos, principalmente no da Sorbonne, não só as cartas do nosso Atlas
tem servido ao sábio professor para explicar a um numeroso auditório a

historia da geographia e dos descobrimentos, mas até muitos capítulos da
minha obra tem servido igualmente de texto para a explicação das doutri-

nas, e do mesmo modo no Collegio Real de Bourbon, no curso explica-

tivo que alli faz Mr. Fleutelot. Posto que este ultimo curso seja menos
importante do que o da Sorbonne, feito por Mr. Guiguiaut do Instituto,

contudo estas e outras circunstancias tem dado que fazer a Mr. Jomard,
o qual depois de estarem já gravadas as minhas cartas e nas mãos de to-

dos, veio dizer que havia muitos annos que tinha o projecto de publicar
uma coUecção dos monumentos geographicos da Idade Media e que se

este Governo e a Bibliotheca R. Itie desse os meios, a publicaria! Ora a
opinião de Mr. Walcknaer, um dos homens mais sábios deste paiz e se-

cretario perpetuo da minha classe no Instituto, homem de uma probidade
como ha por aqui poucos, é que Jomard, preguiçoso como é, nunca ha de
fazer cousa alguma, e se a fizer não ha de prestar para nada, e que se

torna inútil depois da nossa, tanto mais que elle é incapaz de fazer um
texto

; que emfim sempre o tem ouvido apregoar projectos depois que os
outros publicão as suas obras.

«Ora tendo Portugal dotado a sciencia com um monumento tal, ele-

vado a esta e á gloria nacional, assentei em que convinha para honra delia

ampliala no meu plano primitivo, afim de conservarmos também sobre
este assumpto uma honrosa prioridade scientifica. Por estes respeitos fiz

gravar os 8 monumentos que V. Ex.* receberá pelo i." navio que partir

do^Havre. Vou fazer gravar immediatamente mais 5, e espero os que se
estão copiando em, fac-simile no Museo Britannico, e outros de Vienna
d'Áustria que serão todos publicados, bem como algumas das bellissimas
cartas Portuguezas que existem inéditas e perdidas para nós, no caso que
a este respeito ahi se tome alguma resolução provocada pelo zelo e saber



85

de V. Ex.% que melhor do que ninguém sabe apreciar a importância
scientifica e nacional, e, direi mesmo, politica de uma tal publicação.

«bstes benhores aqui são os homens mais invejosos e mais vaidososdo Universo, e principalmente em cousas nacionaes (o que eu lhes louvo
muito) e isto a ponto que me consta que d'Avezac do Ministério da Ma-
rinha dissera outro dia, levando ás nuvens a nossa publicação, que «Ce-pandant la France étant dans la possession de doter la sciencedes vlusbeaux nwnuments scienlifiques, et etant à la tête de la cimlisation, nedoitpas permettre que le Portugal lui /asse la barbe !

«Seria pois para nós dum certo desar se lhes não tirássemos até o ul-
timo cabellinho.>

Junho, 25.— «Esta certeza (a), e a da approvaçao que V. Ex.» obtevedo nosso excellente amigo Duque da Terceira pela qual sou auctorisado
a completar a grande collecção dos monumentos geographicos, veio dar meo maior alento, e não descanço um só instante. Não me sendo possivel es-
crever hoje directamente a S. Ex.^ rogo a V. Ex/ queira ter a bondadede lhe agradecer mil vezes da minha parte esta boa decisão., (b)

Julho,__ii —«Remetti igualmente pela mesma occasião a V. Ex.» a
continuação do Atlas, e que V. Ex.» terá a bondade de mandar reclamar
da becretana logo que chegar a Lisboa o navio.»

Julho, 25.— «Hontem tive noticias de Londres, nas quaes Mr. Wrightme annuncia que a direcção do Museo Britânico tendo já ha tempos con-
cedido licença para se poderem alli copiar todos os monumentos geogra-
phicos que eu pedisse, se estavão ultimando em consequência as copias
dos mais importantes. .

.

^ ^

«Para que V. Ex.'' conheça o progresso da nossa publicação das car-
tas incluo nesta uma prova de uma nova plancha que contém 7 Planisphe-nos (c) tirados de Mss. raríssimos, e todos anteriores aos nossos desco-
brimentos. Logo que as boas folhas estiverem promptas e coloridas terei
a honra de as remetter a V. Ex.^))

Agosto, 14.— «Quanto ás cartas geographicas, continuo tãobem a au-gmentar a_ collecção contando com a realisação da promessa do Duque, eauaonsaçao que V. Ex.^ obteve de S. Ex.% pois o Atlas e a despeza feita
coni os jextos que o acompanhão, e outras sobre aquelle assumpto exce-derão nao só as 5oo £ destinadas para esta publicação, mas absorverão
ate as 200 extraordinárias que V. Ex.^ mui generosamente havia posto áminha disposição pelo primeiro credito para a publicação do Quadro Ele-mentar; pois eu assentei que não devia poupar cousa alguma para desem-

^^JàlLTVTJtT^^''T''''^^}^ ''

'^''^'l
^"^ P^"^' "5o obstante o seu cargo deguarda- mor da I orre do Tombo.—Vide nota (b/át pag. 18.

: i*/, y
Visconde de Santarém, escrevendo aó Duque da Terceira, em 11 de iulho

Kr o R°'oíde''Afl
í',;^'''' '' ''"^'° 'i"^- \- ^^' •°"^°" authorisando me a Sm-

Tantip^ f nrin P • "' ° í^f^n^-^ento mais famoso que o Governo pode levantar

risaçãf e^ de . de íE' '
'°^'i'

^""'"^^^ ^c\,miíic. lhe ficará agradecida.» A aucto-

ahrií do ,s.o
'^

n
'""^o, segundo se ve da carta de 17 de abril de 1844. Já em 25 deX ct&rao^Vronl^d^/^stntarem'^"'^^^ ^ '^^'"^ ^^"^^° '^ P^"^- ^ P"»"'-

(c) E a carta que encerra os monumentos 5.°- 10.° e i3.» do Appendice H.
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penhar por uma parte as vistas de V. Ex.* e pela outra levantar ura mo-
numento nacional á nossa antiga gloria e á sciencia. V. Ex." receberá em
breve uma das mais custosas cartas que formão parte desta collecção, a

de Guillaume de Textu em i555, monumento que é obra prima de cali-

graphia, e de muito interesse como monumento geographico, bem como
para a nossa questão.

«No meu texto Francez, citei o Atlas em que elle se acha, a pag. CXII
da Introducção na Lista das Cartas, e a pag. 147.» (a)

Setembro, 12.— «Quanto ao que o Duque disse a V. Ex.» acerca de

eu não ter mandado para a Secretaria as novas cartas do Atlas, e o de-

sejo que manifestou de que eu houvesse de fazer esta remessa, devo dizer

a V. Ex." que no momento em que tive a honra de mandar a V. Ex.* as

ditas cartas, não se achavão estas em numero sulíiciente de exemplares

promptos para poder effectuar uma remessa para a Secretaria, e isto pe-

las iguintes razões ; i.° porque sendo estes monumentos coloridos á mão,
consome-se muito tempo para se apromptar um grande numero ;

2." por-

que sendo mui avultada a despeza que se faz, e não tendo eu aqui um
creuito aberto, tem-me sido necessário ir com a maior cautella regulando

este negocio de modo a não me achar desprovido dos fundos necessários

parr- continuar a publicação igualmente importantissima do Qi/adro Ele-

mentar, vendo-me neste caso successi vãmente forçado a tomar sobre es-

tes as sommas necessárias para pagar eventualmente íemquanto se não
realisa a decisão que V. Ex.* provocou do mesmo Duquej as despezas

constantes que se fazem com esta publicação

aEm breve receberá V. Ex.* mais 8 monumentos geographicos que
pela maior parte estão promptos.»

Outubro, 3i.— A' vista deste triumpho {b) que obteve a nossa justiça

e os nossos direitos, graças ao illusirado Ministério de V. Ex." que pôde
ter a gloria de haver conduzido este negocio com uma perspicácia e tacto

admiráveis, será para sentir que o Atlas se não complete

!

<Seja-me licito dizer que será mesmo um desar que em um tal monu-
mento se não encontrem pelo menos dous dos mais famosos documentos
geographicos da Idade Media, a saber o Mappamundi de Fra-Mauro man-
dado fazer por El-Rei D. Aífonso V em Veneza, e de que existe um fac-
simile no Museo Britânico, do qual será tirada copia logo que para isso

tenha meios (c), bem como da carta de Oxford do século XIV. Se lhe não
accudirmos, Joraard as publicará á custa deste Governo, bem como as

preciosas cartas Portuguezas feitas pelos nossos sábios comographos, dos

quaes tristemente só nos restão em Portugal 2 Atlas conhecidos.

«Esta publicação e a do Quadro Elementar são por certo mais impor-
tantes para a gloria da Nação, e do Reinado da Rainha, do que seria a

publicação de uma obra ou das obras de um dos seus gloriosos anteces-

sores, como por exemplo, se se publicarem as obras completas de Elrei

D. Duarte; pois estas nossas publicações são a obra inteira e completa de

(a) E' o monumento 14° do Avertissemeiít de 1844.
(b) Refere-se á acceitação que no estrangeiro estavam tendo as suas publicações
(c) Este monumento foi impresso em 6 grandes folhas, a partir de 1849.
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todos os soberanos que entre nós imperarão nos tempos mais gloriosos

do nosso poder e são a obra de milhares de Portuguezes.

«Faço esta reflexão como argumento em favor destas grandes publi-

cações de que estou encarregado, e que se pode tirar do que se está pra-

ticando em Prússia com a publicação das obras de Frederico II.»

Dezembro, 6.— «Mandei já para a Legação um exemplar colorido do
Atlas para V, Ex.^ oíferecer ao Ministro de Inglaterra e vai acompanhado
de mais dous exemplares do texto francez, sendo um encadernado, não
tendo havido tempo para encadernar o outro em consequência do aviso

que me fez a Legação da próxima partida do navio que deve seguir via-

gem do Havre para essa capital.

«O Atlas vai em uma caixa de folha com o sobrescripto dirigido a

V. Ex*. Juntei dentro do Atlas entre o titulo e a advertência, outros mo-
numentos gravados ultimamente, e que são para V. Ex.'' augmentar a sua

collecção. Antes pois de mandar entregar o Atlas ao Ministro Inglez

queira V. Ex.* ter a bondade de as separar. Ainda não tenho numero
sufficiente da bella carta de Textu para poder mandar outro exemplar.»

Dezembro, lo. — «O Atlas e os 2 exemplares do texto Francez que
V. Ex.* me pedio. partirão desta capital para o Havre no dia 8.»

1843. Janeiro. 9.— V. Ex.* deve ter recebido já o exemplar do Atlas

para o Ministro de Inglaterra, e as novas cartas que ultimamente mandei
gravar.

«Com esta remetto inclusa uma jcroiía, contendo mais dous Mappa^
mundi inéditos que se descobrirão no Museo Britânico ; sendo um delles

mui curioso por ter o cosmographo que o desenhou no século XIII se-

guido ainda o systema de Possidonio de Rhodes. Estão se gravando ou-

tros ainda mais importantes e todos ofterecem além do maior interesse

scientifico, novas provas de que aos Portuguezes deve a Europa o conhe-
cimento de metade do globo > (a).

Fevereiro, 20.— «Estimei bastante saber que V. Ex." tinha ficado sa-

tisfeito com as provas dos dous curiosos Mappamundi que lhe remetti.

Espero coiniudo saber se V. Ex." recebeo o exemplar do Atlas colorido

e o texto da Memoria Franceza que lhe mandei ha tempos para o Minis-

tro de Inglaterra» (b).

Março, 3i.— «Aproveito também esta occasião para incluir uma prova

(a) O 3." vol, do Quadro Elementar foi remettido para Lisboa neste mez.

(b) Nesta mesma carta o visconde occupa-se do «Relatório» e proposta das me-
didas concernentes á coordenação e classificação dos archivos existentes na «Torre do
Tombo», de José Feliciano de Castilho, datado do dia Ji de janeiro deste anno de 1843
e publicado no «Diário do Governo» do dia 2 de fevereiro seguinte. Receia que deste
ofamoso» relatório venha a resultar tirarera-lhe a publicação do Quadro Elementar e

do Corpo Diplomático. A este respeito diz : «Uma cousa me consola, e é que facão o
que fizerem, tudo quanto ahi publicarem neste género ha de ser imperfeito, e cheio de
lacunas, mal classificado, etc , etc. . . O que mais me magoa o coração é a ingratidão

com que sou tratado, e ver outro fazer uma proposta tirada das Introducções dos dous
volumes da minha obra do Quadro Elementar., e que se fòr sanccionada pelo Ministé-
rio trará comsigo inutilisar uma e outra publicação de um Trabalho que me tem
custado mais de 3o annos de fadigas e despezas 1 !»
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pletar o Atlas» [a).

Junho, 19.— Depois de falar das despezas feitas com o 3.° vol. do
Quadro Elementar— que ccustou mais ainda do que os dois primeiros

em razão de conter quasi o mesmo numero de folhas que os ditos dois

primeiros volumes e alem disso pelas muitas e extensas notas que augmen-
tão o preço e despeza da composição do texto — diz: «Alem disto fiz

gravar 20 monumentos geographicos, e comprei já papel para os volumes

seguintes.»

1844. Janeiro, 21 {b).— < Tenho além disto continuado a serie das

cartas do Grande Atlas, e que devem apparecer com outro volume sobre

a questão da prioridade em que junto novas e abundantíssimas provas

dos nossos direitos e da nossa gloria. Conto ultimar o Atlas logo que re-

ceber os 3 contos do ultimo semestre do anno passado. Permitta-me

V. Ex.* pois que a este respeito lhe supplique com instancia o favor de

dar suas ordens para que o sobredito semestre vencido seja posto á minha
disposição, mandando as competentes determinações á Agencia Financial

em Londres.»
Abril, 4.— «As minhas insistências para que estes pagamentos se effe-

ctuem provém não só do motivo que tive a honra de escrever a V. Ex.*

em outras cartas, mas também porque tendo sido auctorisada em 4 de
junho de 1842 pelo meu illustre amigo o Duque da Terceira que então

servia de Ministro dos Negócios Estrangeiros para continuar na publicação

dos monumentos geographicos inéditos, e não tendo recebido somma es-

pecial para este objecto, tenho continuado desde então a tirar da presta-

ção destinada para o Quadro Elementar as sommas para esta grande
despeza, havendo tal carta colorida que veio a importar em mais de

120 £ s. Só alguns fac-simiks tirados em Inglaterra tenho pago por elles

10 e i5 £ s. O custo das pedras ou das laminas de cobre, a gravura e

por ultimo o colorido feito á mão com a maior perfeição e imitação, e ti-

ragem a muitos exemplares, o papel, etc, faz avultar a despeza de taes

obras a muito mais do dobro das melhores publicações impressas, e posto

que estes trabalhos de gravura tenhão sido feitos pelos primeiros e mais
hábeis gravadores de Pariz, e pelos mais eminentes coloristas, tenho con-

seguido fazel-o com a maior economia, e tenho a satisfação de ver que
Portugal tem feito publicar uma obra inteiramente igual, senão superior,

na magnificência á que o conde de Bastorf publica dos fac-similes das mi-

niaturas dos antigos manuscriptos, para o custeamento da qual o governo
lhe dá 60:000 francos annuaes apezar de não ser tal publicação de inte-

resse verdadeiramente scientifico e da qual até agora não tem apparecido

{a) Voltando novamente a occupar-se do Relatório de Castilho, diz, nesta carta: «O
amor que consagro ao Archivo e o largo e profundo conhecimento que tenho deste gran-

de thezouro que possuímos, me fez estremecer quando li o tal papel publicado no «Diá-

rio», pois conheço por experiência quantos males e damnos pode causar a ignorância

e a presumptuoza audácia da charlalania, que tudo atropela para obter os seus fins,

quando a deixão, mesmo por minutos, intrometter-se nas cousas serias e importantes.»
{b) Esta carta e as seguintes são dirigidas ao ministro dos estrangeiros José Joa-

quim Gomes de Castro, mais tarde visconde e depois conde de Castro.
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Maio, 22 (a).— «Bem desejava eu publicar o mais interessante de todos

uma só linha do texto, apezar da immensa despeza que o governo tem
feito com ella ha muitos annos.>

(a) Esta carta é ainda bastante interessante sobre ura outro assumpto. E' quando
o seu auctor se refere a uma sua «grande obra» já mencionada na carta de 28 de feve-

reiro de 1839, dirigida ao conde da Ponte («Boletim da Sociedade de Geograpiíia de
Lisboa», n.° de janeiro de igoS), dizendo a este seu parente : «E tenho preparados para
a imprensa 3 volumes que tem o titulo — Recherckes sttr la situation inorale, politique

et commerciale du Portugal depuis les temps les plus ?-èculés jusqu' à la fin du JÍIV siè-

cle, ou examen critique des causes qui preparérent les Portugais à entreprendre dans
le XV siècle leurs grandes expeditwns maritimes. A introducção que li na Academia
comprehende mais de 3oo pag.»— (Vide também, no mesmo «Boletim», n." de julho, a

carta de 18 de maio de 1840, onde vem um longo extracto desta Introducção).
Esta carta de 22 de maio de 1844 começa assim : «Tenho a honra de enviar a V. Ex.'

a traducção de um artigo publicado na Gazeta Litteraria de Berlim (IJtterarische Zei-

tung) de 27 d'Abril ultimo acerca da minha obra sobre a prioridade dos descobrimen-
tos portuguezes na costa d'Africa e junto a Gazeta original pedindo a V. Ex.* a mercê
de me restituir depois de tomar d'ella conhecimento.

«Ignoro quem seja o auctor, mas pela parte em que diz que espera que haveria de
tratar de quaes forão as causas que influirão no Infante D. Henrique para mandar fazer

os descobrimentos, desconfio que seja o celebre geographo Ritter, quem o redigiu,

ennunciando assim a opinião sobre aquelle ponto do meu ilíustre amigo Mr. Humboldt
;

pois este sábio já me havia failado neste assumpto em outro tempo. Felizmente tenho
)á discutido largamente este assumpto e conto que elle verá a luz publica na 2.' Parte
da minha obra sobre as descobertas, cuja publicação V. Ex." se serviu auctorisar.

• Eis aqui o titulo que por agora lhe dei no meu Mss. :

nExamen critique des causes qui preparérent les Portugais à entreprendre dans le

XV siècle leurs grandes expeditions maritimes."
Porque o assumpto é indiscutivelmente bastante interessante, seja-me licito pro-

longar esta nota com outras referencias do visconde de .Santarém a esta obra, tanto
mais que o ilíustre professor snr. Almeida d'Eça, não obstante as diligencias emprega-
das, nao conseguiu apurar que obra seria esta.

Segundo se vê de uma outra carta, escripta no mesmo dia 22 de maio de 1844 a

Rodrigo da Fonseca, o visconde de Santarém ainda não havia tido tempo «para redigir

o plano da publicação da nossa grande obra» ; esperava, porém, fazel-o em breve e re-

metter-lh'o «acompanhado d'algumas ponderações relativas a tal publicação.»
O referido «exame critico das causas que derão impulso aos nossos descobrimentos»

devia fazer parte do promettido 2." volume das Recherches sur la priorité a que me referi

a pag. 70, como consta de uma outra caria dirigida ao ministro dos estrangeiros em 17
de setembro deste mesmo anno de 1844, se bem que na carta aue 12 dias depois escre-

veu ao Conde da Ponte ((.Boletim» de dezembro, pag. 423) nos deixe a impressão de que
as suas Nouvelles Recherches sur les découvertes géographiques constituiriam uma obra
á parte e não uma parte do promettido 2.° volume daquellas Recherches sur la priorité.

Todavia, conforme já deixei ennunciado, este volume não chegou a apparecer. Em
1848 foi substituido pela obra Essai sur 1'histoire de la cosmographie, de cujo original

me occupei de pag. 3o a 35. Gomo vimos a pag. 34, nota (b), no lomo 4.° do Essai e que
deveriam ser examinadas «as causas que influíram no animo do Ilíustre Infante D. Henri-
que para conceber e executar um plano mais vasto do que os que conceberam os maiores
exploradores da antiguidade.»

Este tomo seria o que— nos termos do plano desta obra, apresentado a pag. lx do to-

mo I — o auctor consagrou ao estudo dos conhecimentos hydrographicos na Idade Media.
De tudo isto é licito inferir que, pelo rneno», já em iSSg — e, portanto muito antes de

haver sido solicitada pelo governo poriuguez a competência do sábio visconde de Santa-
rém — o erudito investigador trabalhava numa obra de tão alto alcance histórico e scieriti-

fico, como era a que vem referida nas cartas que naquelle anno e no seguinte (18 de maio)
escreyia ao conde da Ponte.

Devendo a principio constituir por si só uma obra de 3 volumes, peio menos—em
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os monumentos geographicos, o Mappamundi de Fra Mauro de 1460, o
mais celebre de todos os cosmographos do século XV e o ultimo da ida-

de media e que se serviu das primeiras cartas dos nossos maritimos e ex

ptoradores mandados pelo Infante D. Henrique para conseguir neste gran-

de momento as nossas primeiras descobertas, como se lê em uma nota

que elle insere no dito Mappa, cuja nota transcrevo nas minhas Recherches
a pag. ii3 e seg. Além destas razões acresce a das relações que com elle

teve o nosso Mestre Príncipe poi via do seu irmão o celebre Infante

D. Pedro do tempo em que estava em Veneza, como depois que voltou a

Portugal, sendo o mesmo Fra-Mauro a quem Elrei D. Affonso V mandou
fazer uma carta similhante, hoje perdida, bem como o Infante D. Pedro
trouxe de Veneza do dito cosmographo e que já em o século XVI tinha

desapparecido d' Alcobaça como nos mostrão António Galvão e outros.

«O Governo inglez mandou tirar um fac-similc em 1804 no ministério

de Lord Hobbat (?), então ministro dos negócios estrangeiros. Algumas
porções reduzidas deste Mappamundi forão já publicadas pelo sábio Car-
deal Zurla e pelo Dr. Vincent, mas o monumento inteiro e em fac-simile

nunca se publicou. Esta publicação interessaria pois em summo grau á

sciencia e á historia das nossas descobertas pois é um dos titulos mais
authenticos da prioridade delles.

cE todavia é este Mappamundi de grandes dimensões e no caso de se

gravar só se poderia fazer em 6 ou 8 folhas. A copia custou ao Governo
Inglez 100 £ s., como se vê na conta que sobre este negocio deu o
Dr. Vincent; e a gravura, tiragem, colorido, etc, custaria mais de i5o£.
Não me atrevo pois a propor esta despeza, mas verei com grandíssimo
pezar e talvez em poucos annos um monumento tão portuguez ser publi-

cado aqui por um homem que não pôde tragar que Portugal fosse ai,*
nação que publicasse e levantasse um tão grande monumento á historia

da geographia e das sciencias.>

Junho, ai — Depois de responder (a) que calcula a despeza em 200 £,
adverte que, se ficar dinheiro, o excedente será para «publicar com o dito

mappa-mundi de Fra Mauro outros monumentos de que já tenho os fac-
similes, a saber : o do mappa-mundi que se acha em um Mss. de Marco-
Polo de i35o na Bibliotheca Real de Suécia, outro que se encontra no pre-

cioso Mss. do IX século doltenerario de Antonino, na Bibliotheca do Escu-
dai e mais dous que existem na Bibliotheca dos Medicis era Florencia, ma-
nuscriptos estes que augmentam as provas evidentíssimas de que os cosmo-
graphos da Europa ignoravão a existência dos paizes por nós descobertos,

18S1 achava-se incorporada no Essai sur Vhistoire de la cosmographie, íazeado pane do
4.° volume desta obra, cujo original quasi de todo se perdeu. (Vide o que dexei dito a

pag. 35).

Para concluir esta nota, advertirei que o capitulo Vil, pags. 44-49 da Chronica de
Azurara é assim intilulado: «Capitólio VII.»—No qual se mostrara cinquo razoões por-
que o senhor ItTante foe movido de mandar buscar as terras de Guynea.»

(a) O despacho do ministro (n." 4 deste anno) dizia que Sua Magestade a Rainha
muito agradecia a patriótica lembrança e auctorisava o visconde a publicar o mappa de
Fra-Mauro, mas que avissase em que proporções carecia de receber o dinheiro neces-
sário para a publicação colorida, a fim de, segundo esse aviso, se ordenar o pagamento
á Agencia em Londres.
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mas até não conheciam metade do globo antes das nossas navegações ; e

para fazer esta demonstração ainda mais palpável conto juntar-lhe um map-
pa-mundi também inédito, mas posterior ás nossas descobertas que se acha

nesta Bibliotheca Real, no qual se representa já o Globo todo inteiro em
consequência dos nossos descobrimentos. Em consequência pois desta de-

terminação de V. Ex/ escrevo hoje mesmo para se começar a tirar os fac-

similes do mappa-mundi de Fra Mauro.» {a)

Junho, 28— «Desde que comecei a publicação do grande Atlas dos

monumentos geographicos concebi não só quanto isto importava á gloria

e mesmo aos interesses políticos de Portugal, mas igualmente a que ponto

esta publicação devia ser levada para ser completa, e levantar a Portugal

assim um dos maiores monumentos ás sciencias e que nenhuma nação tinha

tentado pelas infinitas difficuldades que a isso se oppunhão, sendo uma das

principaes a raridade e dispersão em que se achavão estes monumentos e

mais que tudo o nenhum estudo que até o principio deste século se tinha

feito do importantíssimo e longo período histórico dos dez séculos da Idade
Media, mas apezar de eu estar convencido pelo meu próprio estudo e, pelo

consenso dos sábios mais eminentes da Europa, da máxima utilidade desta

publicação, apezar de ter recebido, com uma amorosidade verdadeira-

mente real e patriótica, o apoio mais decidido e efficaz do Governo, tive

sempre receio de propor desde o principio da publicação um plano que,

abrangendo toda a serie dos monumentos geographicos, augmentasse pela

despeza a difficuldade de o levar á execução. Para conseguir porem o mes-
mo fim assentei em ir pouco a pouco recolhendo as noticias de todos os

monumentos que existem e fazendo gravar alguns delles, tendo a satisfa-

ção de ter já publicado no espaço de dous annos 44 entre os quaes exis-

tem 22 systemas completos que representam o estudo comparativo das

sciencias cosmographica e geographica na Europa, durante toda a Idade

Media e antes dos nossos descobrimentos, e ficará completa esta parte dos

monumentos desta ordem com a publicação do Mappa-mundi de Fra Mau-
ro, e dos outros de que fiz menção no meu officio n." 24 (b). Mas se com
a publicação desta serie se pode dizer c nnpleta a parte que pertence aos

raríssimos monumentos da Europa, anteriores aos nossos descobrimentos,
resta ainda para que esta publicação seja um dos maiores monumentos
levantados ás sciencias, publicar-se outra serie composta de 8 ou 9 Map-
pa-mundi, todos inéditos, que se encontrão nos Mss. dos primeiros geo-

graphos árabes da Idade Media, alguns dos quaes são anteriores aos da
Europa latina, pois os cosmographos christâos os tomarão por mestres,

servindo-se dos elementos que encontrarão nos systemas delles para consti-

tuírem o systema do globo e das suas cartas náuticas: de maneira que as

divisões da terra e dos mares, o systema dos rios e direcção das monta-
nhas, etc, da maior parte dos monumentos europeos, 22 dos quaes já por

mim forão publicados, são tirados dos Planispherios Árabes do mesmo
modo que estavam senhores da sciencia dos gregos adoptaram a divisão

da Esphera dos mesmos gregos; de maneira que publicando-se esta serie.

(a) Officio n." 24, ao ministro dos estrangeiros.
(b) E' o officio de 21 de junho.
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complctar-se-hía inteiramente a historia da Sciencia pelos monumentos
desde que ella se liga com a antiguidade até o século XVII da nossa era.

cAlem disto se tornaria ainda mais evidente e mathematica a demons-
tração de que antes dos nossos descobrimentos os povos mais illustrados

não conhecerão metade do globo que habitamos.

«Publicada esta ultima serie e reunidos todos em o Atlas, seria o meu
plano ampliar as duas Introducções (a) e fundindo-as em uma só, coUo-

car em frente em uma nova gravura monumental em lettras de ouro mais

ou menos o seguinte:

MONUMENTO
consagrado pela Sra. Rainha Fidelissima D. Maria II á sciencia geographica

e á Memoria do Infante D. Henrique e dos Senhores Reis D. João II

e D. Manuel, seus Augustos Predecessores e aos illustres descubridores

Portuguezes.
cMandado executar pelo Ministro, etc.

«E em duas columnas verticaes lateraes os nomes de todos os nossos
grandes capitães dispostos por ordem chronologica, começando por Gil

Eannes.»
Idem, idem (b)— Referindo-se ao preço em que importaria a publi-

cação do mappa de Fra-Mauro, diz que : «a somma destinada para a pu-

blicação desta terceira serie de monumentos geographicos, que se deverá
compor não só do mappa de Fra-Maura, mas igualmente dos já indicados

no meu precedente officio, seja de £400, podendo esta somma dividir-se

em duas prestações para menor encargo do thesouro. ...»
Julho, 14 (c)— «A Introducção que precede esta continuação do Atlas,

está quasi impressa, logo que a ultime terei a honra de enviar a V. Ex.* os

exemplares desta nova collecção.»

Outubro, 4 (d) — Depois de annunciar que nesta data envia um exem-
plar do 5." volume do Quadro Elementar, diz o visconde de Santarém a

Rodrigo da Fonseca : «Tenho preparado já uma parte da Introducção histó-

rica c politica do 6." volume, que já está na imprensa, e acabei uma nova se-

rie do Atlas composto de 14 monumentos e precedida de um Prefacio.» (e).

Eis, em pormenorisados detalhes, a historia da edição do Atlas de
1842, isto é, do Atlas destinado a illustrar as Recherches sur la priorité

e cujos monumentos geographicos pertencem ao longo periodo que vae
do século Xí.° ao século XVII. °.

Consoante fica já indicado a pags. 80, este Atlas comprehende 3i es-

tampas ou cartas fplanchesj, em que se encerram 44 monumentos, a sa-

(j) São os Avertissements constantes dos Appendices E e F.

(b) Officio n.» 25, ao ministro dos estrangeiros.
(c) Carta ao ministro dos estrangeiros.
{d) Carta a Rodrigo da Fonseca.
(e) A 24 de outubro o visconde remette ao ministro dos estrangeiros 2 espécimens

do formato do Corpo Diplomático, um em 8." e outro em 4.°, a fim de escolher o que
prefere. A escollia, porem, ficou ao arbítrio do visconde (despacho n.° 11, de 11 de no-
vembro), fazendo-se a pulslicação no formato em 8.°.
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ber : as 21 cartas (23 monumentos do Atlas de 184 1), as 3 (7 monumentos)
publicadas em 1842 e as 7 (14 monumentos) dadas a publico em 1844.

Quanto á ordem da sua distribuição, deve ser esta :

I.* estampa — a que encerra os monumentos I, III e IV do Appendi-
ce G; 2."— a que encerra os monumentos i." e 2." do Appendtce H;
3.*— a que encerra os monumentos II, V e VI do Appendke G;4.' —
a que encerra os monumentos 5." - 10." e iS." do Appendice H ;

5.* — a do
monumento n." deste Appendice; 6.*— a do monumento 4." do mesmo
Appendtce

;
7.* — a do monumento 3.° do mesmo Appendice H (ít) ;

—
8.* — a do monumento VII do Appendice G

;
9.* — a estampa I do Atlas

de 1841 ;
10.'' — a do monumento 12." do Appendice H ; n/— a estam-

pa II do Atlas de 1841 (b); 12.^ a 25.*— as estampas III a XVI do Atlas

de 1841 ;
26.*— a do monumento 14.° do Appendice H \ 27.* a 3i.* — as

estampas XVII a XXI do Atlas de 1841.
Devo dizer que a ordem de succesão correlativa das estampas /.*, 5.*,

á'.*, 9.*, 1 1.* a 25.* e 27.* a 3i.* foi sanccionada pelo visconde de Santarém
em 1844, como consta de uns cadernos existentes no archivo do ministério

dos estrangeiros e que pertenceram ao seu espolio.

A destribuição correlativa das estampas 2.*, 4.* -7.*, 10.* e 26." obe-

dece ao mesmo critério systematico-chronologico.

O Avertissement de 1842 e a introducção das Recherches (pag.' lix e

cv) chamam «Planche I de notre Atlas» á estampa 1.* da relação acima.

Ao passo que o Atlas de 1841 comprehendia 2 mappa-mundi ou planis-

ferios e 21 cartas e portulanos, o Atlas de 1842 e seu supplemento encer-

ram mais 20 mappa-mundi ou planispherios e mais i carta ou portulano.

Conforme também já tive occasião de advertir, o Atlas de 1842 com-
prehende ainda, alem do frontespicio respectivo (Fac-simile n." 2), o Aver-
tissement de 1842 {Appendice F), a lista systematico-chronologica do mes-
mo anno de 1842 {Appendice G) e o Avertissement de 1844 {Appendice H).

Atlas de 1849

Os seus mais antigos monumentos datam do século VI. Este é o Atlas

que corresponde ao Essai sur Ihistoire de la cosmom\iphie, cujo i.° vo-

lume foi também publicado em 1849, em substituição da promettida con-

tinuação das Recherches sur la priorilc.

Sendo assim, estava-nos naturalmente indicado procedermos a uma
revista geral na correspondência do visconde, não só a partir de 1849, mas
a principiar no referido anno de 1845.

E' o que passamos a fazer.

(a) Em geral, os dois monumentos 3.» e 4 " do Appendice H encontram-se reunidos

em uma só estampa.
{b) O monumento 12.0 do Appendice H e a eftampa II do Atlas de 1841 andam or-

dinariamente juntos na mesma estampa. E' muito frequente encontrar-se isolado o mo-
numento desta estampa II (mappamundo das Grandes Chronicas de S. Diniz) ; raríssima

é a estampa que encerra apenas o monumento 12.° do rcícúdo Appendice.
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1845. Maio, 14 [a)— «Tudo quanto se passou a meu respeito na Ga-
mara dos Pares {b) e que V. Ex.* teve a bondade de referir-me, causou-

me um prazer tal que mui difficilmer.te poderei exprimir a V. Ex.^.

<Espero pois continuar a adiantar as publicações de que estou encarrega-

do, se acaso se não demorarem os pagamentos, pois as despezas tem cada

vez augmentado mais, tanto com o Quadro como com a continuação da
gravura dos monumentos geograpliicos, e com a paga mensal dos indiví-

duos que copiam documentos para a grande collecção.>

Agosto, 12 (c)— «Junto uma prova de uma nova Plancha do meu
Atlas que mandei tirar em papel da China, e que tem dois mappa-mundi,
um d'Andrea Bianco de 1436, e outro inédito do XV século {d). Sinto

não me ter lembrado a tempo de mandar tirar no mesmo papel outra

plancha que contem mais 8 e entre estes um de um tirado dos mais an-

tigos Mss. de Marco Polo (e).

«Logo que esta nova collecção estiver prompta remetterei os exempla-

res para V. S/ e para a nossa Academia.»
Setembro, 22 (f)— «Contava mandar-lhe hoje uma prova de outra

plancha ou folha de meu Atlas com dous novos monumentos geographi-

cos, mas o gravador tirou-a em papel que se não pode dobrar. Espero
para o paquete próximo mandar-lh'a. Contem um mappa que se acha

em um Mss. do século XIII em que, com outras obras, se encontra um
Itenerario Romano, as obras de Orosio, e de Ticiano. E outro que se en-

contra na obra raríssima d'António de la Sale e que é do XV seculo> {g).

Setembro, 3o {h) — Depois de participar que nesta data remelte a

continuação do manuscripto da memoria sobre a prioridade dos nossos

descobrimentos e de pedir que seja publicada no «Diário do Governo» (i),

diz : « o insanissimo trabalho de corrigir as provas dos monumentos
geographicos, a composição de novas addiçoes á minha obra sobre os

Descobrimentos não me permittem fazer tudo quanto desejo.

>

ia) Carta a Rodrigo da Fonseca.

(*) Sessão do dia 14 de abril («Diário do Governo», do dia 16).

(c) Carta a Joaquim J. da Costa de Macedo. — A 1 1 do mez anterior remettera ao
ministro dos estrangeiros uma Memoria sobre Macau, datada de 1 1 do mesmo mez. —
Esta é a Memoria que em 1879 foi publicada por Júlio Firmino Júdice Bilcer, sob o titulo de
Memoria sobre o estabelecimento deMacau escriptapelo visconde de Santarém —Abrevia-
da relação da embaixada que el-rei D. João V mandou ao imperador da China e Tartaria.
— Relatório de Francisco de Assis Pacheco de Sampaio a el-rei D José I, dando conta dos
successoi da embaixada a que fora mandado á corte de Pekim no anno de :y52. Vide a

revista «Ta-Ssi-Yang-Kuo» n.° 3 de icgg, dezembro, pags. 141-160. Nesta carta diz que
em breve lhe remettera, com algumas addicçóes, o discurso que proferia na Sociedade
de Geographia de Paris sobre a supposta prioridade dos descobrimentos no oceano pelos

genovezes. — Esta ampliação foi depois reproduzida no «Diário do Governou dos dias 5

de setembro, i e 2 de outnbro do mesmo anno.
(d) E' a carta que encerra osmon. ii.oe lo," de pags. 1061 da «Revue de Bibl. Anal.»

de 1845.

(e) E' a carta que encerra os mon. i.o-S." de pags. 1060a 1061 da mesma nRevueo

(/) Ao mesmo Costa Macedo.
(g) E' a carta que encerra os mon. 9.° e 12.° da citada «Revue».
(h) Ao ministro dos estrangeiros.

(!) Esta publicação fez-se nos n." de 23 de outubro e 18 de dezembro.
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Outubro, 20 fíi) — «Remetto outra prova de mais dous novos monu-
mentos geographicos»(è).

Outubro, 21 (c) — « tenho feito já gravar 5i monumentos geo-
graphicos [d) dos mais preciosos e desconhecidos, desde o mais antigo de
todos o Mappamundi de Cosmas do VI século da era christã até a carta
inédita do Cosmographo Dieppez Guérard de i63i, e alem disto doUs vo-
lumes de texto, nos quaes provei a prioridade dos nossos descobrimentos.

«Para dar a V. Ex/ uma idea dos monumentos que se tem gravado
ultimamente, tenho a honra de enviar a V. Ex.* os 26 (e) que tenho addi-
cionado aos de que se compunha primitivamente o meu Atlas.

«Logo que estejam promptos os outros que se estão gravando e o vo-
lume do texto que os deve acompanhar (f), terei a honra de enviar a
V. Ex.» um grande numero de exemplares para V. Ex.* lhe dar o destino
que julgar conveniente.

lAproveito esta occasiáo para submetter a V. Ex.* a prova de um novo
processo lithographico que um dos meus gravadores, o allemão Schwaerzlé,
inventou para reproduzir os Fac símiles de um dos mais preciosos Portu-
lanos ou Adas marítimos da Idade Media, do século XIV.", anterior aos
nosso descobrimentos (g). Deste século só se conhece outro que existe na
Bibliotheca Imperial de Vienna. O que vou juntar á minha collecção contem
1 1 cartas marítimas >

«Por este novo methodo, cada cor é posta com uma pedra differente,
supprimindo-se assim o trabalho de serem coloridos á mão os fac-similes.y

Novembro, 5 (h)— O visconde escreve á colorista «para vir buscar 6
exemplares da carta ou mappa de Nicolau d'Oresme, e de S.'* Genoveva» (i).

Idem, idem (j)— «Desejo com efleito ajuntar ao meu Atlas de Monumen-
tos geographicos da Idade Media a dita carta do Cardial Borgia mas isto
não poderá ter lugar antes do fim do anno de 1840 e talvez de 1847 (k),

porque tendo-se copiado em Londres no Museo Britânico vários monu-
mentos de grandes dimensões, entre estes o grande mappa de Fra-Mau-
ro que tem 7 pés de largo, e gravando-se outros actualmente que na ordem
chronologica se devem publicar antes do Borgiano, não me restarão fun-
dos disponíveis antes d'aquella cpoca para o pagamento da tiragem deste
ultimo, a menos que se me mande pagar os atrazados da prestação vota-
da para estas publicações.»

(a) A Costa Macedo.
(b) E'possivel que seja a prova promettida na carta de 22 do mez anterioi'.
(c) Orneio n." 39, ao ministro dos estrangeiros.
(J) Devem ser os 3o de 1842, mais os 14 de 1844, a que já me tenho referido, e mais

7 dos i3 de 1845. Vide, adiante, o extracto do officio de 23 de junho de 1846.
(e) São os 14 de 1844 mais 12 de 1845.

(/) Referencia ao 2.° volume das Rccherches, que não chegou a publicar-se.
(g) Esta prova acha-se inclusa no olBcio respectivo, conforme averiguei opportuna-

mente. E' uma parte do monumento 35, de pag. 104.
(h) Carta dirigida a Mademoiselle Drouart, colorista.
(i) Vide nota (b) de pag. 93.

(j ) Ao ministro de Portugal em Roma.
(k) Vide a parte final da nota (d) de pag. io5.
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Novembro, 3o (a) — O visconde pede ao gravador que vá a sua casa

para tratar com elle da «gravura do Mappa de Fra-Mauro. (h).

Dezembro, g (c)— «Ha ó dias que temos aqui M. Wright que trou-

xe o magnifico 'Fac-simile do immenso Mappa de Fra-Mauro, que tem 7

pés de comprido e 5 de largo. Toda a gente a quem o tenho mostrado

tem ficado embasbacada. Que riqueza de colorido ! Que infinidade de le-

gendas e que monumento tão precioso ! Parece incrível que um só homem
podesse executar obra tão extraordinária!» {d)

1846. Junho, 23 (e). — Para dar uma idêa do «progresso que tem

tido a publicação do grande Atlas», envia ao ministro uma lista impres-

sa (anteriormente publicada na cRevue de Bibliographie Analytique», no-

vembro e dezembro de 1S45, pags. 1039 1061), «a qual dará unaa idea da

terceira serie de monumentos d'este género que fiz gravar ultimamente

e que formão parte do grande Atlas, que espero completar_Sí? o goi'erno

de S. Magestade continuar a auxiliar esta grande publicação-». Com esta

lista remette também <as provas não coloridas de um Atlas marítimo do

XIV século, que representa os portos do Mundo então conhecido e que é

um dos monumentos hydrographicos mais raros que até agora se tem

podido descobrir» (/). E"accrescenta: «Logo que todos estes monumentos

forem tirados e coloridos, terei a honra de remctter a V. Ex.^ uma col-

lecção de exemplares dos mesmos para V. Ex." lhes dar o destino que

lhe parecer opportuno.»

Eis o artigo e lista que a «Revue de Bibliographie Analytique» publi-

cou em dezembro de 1845 (pags. loBg- 1062) e a que esta carta se refere:

<Atlas des monuments cartographiques du moyen age, publié par M. le

vicomte de Santarém, pour servir de preuves à ses Recherches sur les

découvertes des Portugais. — Paris, très-grand in-fol.

cDans notre numero de raai 1844, p. 4.32, nous avons parle de la se-

conde livraison de cette magnifique coUection et nous y avons donné quel-

.Me-
(a) Ao gravador allemão Schawerzle.

(b) Três dias antes escrevia a Albano Anthero da Silveira agradecendo-lhe as

morias resuscitadas da antiga Guimarães», por Peixoto, e acrescentando :
.... em um

trabalho que principiei em i838 e que me proponho publicar no corrente do anno que

vem, mostro, segundo me parece, que a Marinha de Portugal remonta a tempo muito

anterior a fundação da mooarchia.»

(c) A Costa Macedo.
, o -

(d) O aBuUetin» da Sociedade de Geographia de Paris, de abril de 1S4O, pags. z.m

e í52, publica uma noticia sobre este mappa, assignada pelo visconde de Santarém. Ahi

diz elle : «Lorsque Jean V, au commencement du dernier siècle, a fait copier tous les

documents concernant le Portugal, qui se trouvent dans les bibliotheques de 1 Italie,

compilation précieuse qui, sous le titre de Symmicta Lusitana, se compose de 200 enor-

mes volumes in folio, ce granJ roi eut Tidée de faire executei une copie de la mappe-

monde de r ra Mauro. Ce dernier pro]ect n'eut cependant pas d'effec.>.

ie) Officio, n.» 42, ao ministro dos estrangeiros. — Em 4 cartas deste anno se re-

fere á diligencia e affinco com que prosegue na redacção do promettido 2 <> volume das

Recherches sur la priorité — que aliás nunca appareceu e foi, como se sabe, subsutuido

pelo Essai sur ihistoire de la cosmographie.

(/) E' o portulano que pertenceu á Bibliotheca de PineUi e tem o n.» lá na lista

da oRevue».
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quês détails sur les quatorze nouveaux monuments cartographlques publiés

par ce géographe ; nous annonçons aujourd'hui aux lecteurs une nouvelle

livraison de cette collection, elle se compose de treize monuments nou-

veaux, à savoir

:

ti" La fameuse Mappemonde de Cosmas, Indicopleustes du VI" siècle

de notre ère, qui se trouve dans un manuscrit de IX* siècle et qui repre-

sente la cosmographie des Peres de TEglise (i).

«2° Planisplière du IX° ou du commencement du X^ siècle trouvé en

fac-simile, par M. Miller à Madrid, et tire d'un manuscrit qui a appartenu

à la bibliothèque de la Roda en Aragon. Dans ce planisphère on remarque,

comme dans presque tous les monuments cartographiques du moyen âge,

TAsie beaucoup plus grande que TEurope et TAfrique ensemble, ce qui

vient à Tappui de la démonstration de M. le vicomte de Santarém, savoir:

qu'avant les découvertes des Portugais, les cosmographes de TEurope ne

connaissaient pas le prolongement et les vrais contours de FAfrique.
«3° Planisphère du X* siècle qui se trouve dans un manuscrit de la bi-

bliothèque de Médicis, à Florence, dans lequel on remarque les mêmes
particularités que dans le précédent.

«4° Mappemonde du XII* siècle publiée d'après un manuscrit de Sal-

luste de la bibliothèque Laurentienne à Florence.
<5'' Planisphère du XIIP siècle, avec les noms grecs, qui se trouve dans

un manuscrit de la bibliothèque des Médicis a Florence.
«6° Mappemonde du XIV" siècle, contenue dans un manuscrit de Sal-

luste, de la bibliothèque des Médicis à Florence. Cette mappemonde ren-

ferme les mcmes particularités, dont il a été question plus haut.

<7° Mappemonde du XIV" siècle, trèscurieuse, qu'on trouve dans un
manuscrit de la bibliothèque Laurentienne de Florence. Même observation

que pour les precedentes.

cS." Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de Marco-Polo, de

la bibliothèque de Stockholm de i35o. On y voit également TAsie plus

grande que TEurope et TAfrique ensemble. Ce dernier continent y est

encore plus petit que dans les autres monumens de ce genre. Le cosmo-
graphe qui a dessiné cette mappemonde a signalé la forme de TAfrique

d'après le système d'Erathostène ; d'un autre côté, il a suivi la théorie de

Pomponius Mela ou des Pythagoriciens, en dessinant au sud de TAfrique

une grande terre séparéc par la jonction des deux meres, c'est-à-dire le

pays des Antichthoneá.
«9° Planisphère contenu dans un manuscrit latin de la Bibliothèque du

Roi, du XIV* siècle, oia on remarque Jerusalém au centre du monde et le

Paradis à Textrémité la plus oriental de TAsie.

f io° Phanisphère qu'on trouve dans le manuscrit d'un poème géogra-

phique du commencement du XV' siècle et antérieurement aux découver-

tes des Portugais. Dans ce monument, extrêmement curieux, on remarque
la terre au centre de Tunivers, et, autour d'elle, la lune, le soleil, Vénus,

(i) M. )e Vicomte de Santarém a décrit cette mappemonde dans ses Recherches
sur les découvertes des Portugais, p. XXVIll et suiv.



Mars, Júpiter et Saturne, suivant rordre établi par Platon entre les pla-

nètes.

«11° Mappemonde d'Andrea Bianco, de 1436, monument extremem
curíeux.

«12" Mappemonde de la Satle dessinée au XV^ siècle, monument aussi

très-intéressant.

«iS" Portulan italien du XIV^ siècle, contenant six cartes marines du
monde alors connu. Les cartes de ce précieux monument du même siècle

que celui de Piétro Vesconte, qui se conserve à la bibliothèque impe'riale

de Vienne, de i3i8, sont très-bien dessinées et très-curieuses. Dans les

deux cartes d'Afrique de ce Portulan, la cote occidentale s'arrete au cap
Bojador, comme dans toutes les cartes marines antérieures aux découver-

tes des Portugais.

«Tels sont les nouveaux monuments que M. de Santarém vient d'ajou-

ter à sa grande et magnifique publication (a).

«La livraison suivante será encore plus précieuse. Elle se composera
de Ia grande mappemonde du célebre cosmographe vénitien Pero-Mauro,
le plus admirable monument de la géographie du moyen áge, et qui ren-

ferme déjà les résultats des découvertes des Portugais jusqu'au golfe de
Guinée. Cette partie fut dessinée selon une legende écrite par le même
cosmographe d'après les cartes portugaises.

«Cette mappemonde est une carte murale de sept pieds de longueur.

Le savant cardinal Zurla a donné une longue notice de cet admirable mo-
nument. M. de Santarém le donnera en douze feuilles ou planches» (b).

Depois de reproduzir uma longa apreciação de M. Hommaire de Hell

na sua obra sobre a Rússia acerca dos monumentos geographicos já pu-

blicados pelo Visconde de Santarém, o artigo da «Revue» conclue por

estas palavras (pag. 1064):

<L'auteur termine en disant que M. de Santarém a déjà publié 82 map-
pemondes (c), toutes antérieures aux découvertes de Colomb et de Gama,
et résumant dans leur ensemble Thistoire et Tétat general des connaissan-

ces géographiques et cartographiques pendant les dix siècles du moyen
âge, et la deuxième série se compose en ce moment de 22 monuments
égaíement remarquables, savoir : une série de cartes marines et de por-

tulans, dont le plus récent est de i63i.>

A correspondência por mim consultada, quer particular, quer official,

do visconde de Santarém, relativa ao anno de 1846 está bastante truncada.

(a) Estes treze monumentos foram impressos em 6 folhas(';?/a)icAeiy/,a saber: a) uma
com os monumentos i.° a 8.°; b) três com o monumento 13.°; c) outra com o io.° e 1 1.°;

d) e outra com 012.° e 9.°.

Até o fim de 1845 publicaram-se, pois, 5j monumentos em Sy folhas.

(b) Vide nota (c) de pag. 86.

(c) 32 é também o numero de mappas-mundi e planispherios indicado na Notice

sur Vétat actuei de la publication de VAtlas de M. le V.ie de Santarém, Paris, 1846, pelo

livreiro editor J. -P. Aillaud. — 34 é todavia que deverá ler-se. Vide anota da pag. io3.

Estes 34 monumentos constituem 14 estampas.



Para, até certo ponto, remediar estas lacunas, seja-nos ainda permittido

transladar para aqui o que de mais importante se encontra na Notice sur

Vélat aditei de la publication de l' Atlas de M. le V.''-' de Santarém, com-
pose de mappemondes^ de portulaus et de cartes historiques^ depuis le

VI.'= jusquaii XVII/ siècle, pour la plupart itiédites, tirées cies manuscrits

des differentes bibliothèqiies de lEurope, pour servir de preiíves d Ihis-

toire de la géographie du mo/en-àge et à celle des découvertes des Por-
tugais. Notice suivie dii jugement porte sur cet ouvrage par les journaux
et revues scientifiques de lEurope. Publicada, em 1846, pelo livreiro-edi-

tor J.-P. Aillaud — Paris, [a)

iM. le vicomte de Santarém est le premier qui a forme une coUection

«de monuments géographiques du moyen-âge, et qui, cn commençant par
«les publier systématiquement, rendit à la science un service éminent,
«ayant déjà mis à la portée des savants et des géographes cinquante-qua-

«tre ip) de ces monuments pour la plupart inédits, et qui se trouvent dissémi-

«nés dans les bibliothèques de France, dan> le musée Britannique, dans la

«bibliothèque du Vatican, dans celles de Weimar, de Vienne, de Leipsig,

tde Stockolm^ de Parme, de Florence et autres, formant ainsi la véritable

<et la meilleure histoire de la géographie, comme Ta três bien observe un
«savant académicien, puisquau moyen-âge, elle est presque entièrement
idans les cartes (i).

«L'utilité d'une telle publication, au profit de la science, devient donc
«incontestable, car on est à même de mieux étudier ces monuments, de
«les comparer ensemble, et dans leur ordre chronologique^ou dans leurs

«systèmes, les trouvant tous reunis dans un atlas à la portée de tout le

«monde.
«M. de Santarém a classe ces rares monuments d'après Tordre chro-

«nologique, et il a déjà donné trente-deux mappemondes toutes antérieures

«aux grandes découvertes de Colomb et de Gama, vers la fin du XV^ siè-

«cle. Cette seuie série de monuments resume, dans leur ensemble, rhis-

<toire, et Tétat general des connaissances géographiques et cartographiques
«pendant les dix siècles du moyen-âge.

«En outre des trente-deux mappemonds et planisphères, antérieurs aux
€grandes découvertes du XV" siècle dont se compose dcjíi son atlas, M. le

«vicomte de Santarém a public vingt deux autres monuments géographi-
«ques (c), en commençant par une partie de la carte des Pizzigani de la

(a) Tudo leva a crer que esta Notice teve por auctor o próprio visconde de San-
tarém. Os bibliographos, entre os quaes Innocencio de Silva, enumeram-na entre a bi-

bliographia do visconde. — Advirta-se que na Notice o monumento mais antigo já é do
século VI.°.

(b) Vide notas (b) e (c) da pag. anterior.

(c) Aliás 21. Rigorosamente, são 23 e não 21 as cartas e portulanos que até esta

(i) Commentaire géographique sur TExode et les Nombres, par M. de Laborde.
Introduct., p. xxii et suiv.



fbibliothèque de Parme de 1367, et en finissant par celle de Jean Guérard,
fcosmographe de Dieppe (i63i), inédite, et tirée de Toriginal conserve à

tia bibliothèque du dépôt de la marine à Paris.

«Parmi ces vingt deux derniers monuments, on voit, pour la prennière

ffois, TAfrique de le grande mappemonde dessinée par le célebre pilote

<cosmDgraphe de Christoph Colomb, Juan de la Cosa (i).

«La liste suivante des monuments dont se compose déjà Tatlas de
<M. le vicomte de Santarém, donnera une idée de Timportance de cette

tprécieuse collection :

VP AU IX" SIÈCLE.

« I . — Mappemonde de Cosmas Indicopleustes.

IX° SIÈCLE

«2. — Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de Madrid, tire

de la bibliothèque de la Roda, em Aragon.

X* SIÈCLE.

cS. — Mappemonde Anglo Saxone du musée Britannique.

C4. — Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de la bibliothè-

que de Florence.

XI" SIÈCLE.

€5. — Planisphère qu'on trouve dans un manuscrit de MartianusCapella
de la bibliothèque de Leipsig.

«6. — Mappemonde de la cosmographie d'Azaph.

XIP SIÈCLE.

<7. — Planisphère d'un manuscrit de la Bibliothèque royale deTurin.
fS. — Mappemonde qu'on trouve dans un manuscrit de Salluste de la

Laurentienne de Florence.

«9. — Planisphère d'Honoré d'Autun.
«10.— Dito du même auteur.

XIIP SIÈCLE.

íii.— Planisphère grec qui se trouve dans un manuscrit de Salluste de
la bibliothèque de Mèdicis à Florence.

<i2.— Planisphère de Cecco d'Ascoli.

«i3.— Dito dans le manuscrit de 1'Image du monde de Gauthier
de Metz.

C14.— Dito dito.

íi5.— Dito dito.

€i6.— Dito dito.

data estavam publicadas no Atlas. Ura dos 2 está incluído no monumento 35 da Notice;
o outro parece estar incluído non." Sy ou 39. Estes 23 monumentos (8+1 5) formam 23 es-

tampas {6-\-iy).

O numero de monumentos publicados até o fim de 1845 é, como disse, de 57(444-1 3),

em 37 (31+6) estampas (planches).

(i) M. de Humboldt avait déjà donné une partie de TAsie, de TAmérique, les iles

de la mer du Nord et les cotes de la Norwése. M. de La Sagra avait aussi publié en

fac símile toute la partie du Nouveau-Continent qui s'y trouve dessinée, de manière
que ce précieux monument étant connu presque en entier, la portion qui est encore
inédite n'ofFre qu'un intérêt seconJaire.

I
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4i.y.— Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit du musée Britan-

nique, n.° 14.— C XII.

<i8.— Mappemonde des chroniques de Mathieu Paris. Cette mappe-

monde porte le titre suivant : «Mappa terr£e habilalis. Flores

historiarum, sive liistoria ab orbre coíkIuo ad ann. 1251, per

Mathíeum de Parisio.» On y lit une note três curieuse oíi sont

cites, comme autorités, quatre autres planisphères, savoir: ce-

lui de maítre Robert de Melklesa, celui de Tabbaye de Wal-
tham, celui du roi de Westminster et celui de Mathieu Paris.

«19.— Mappemonde d'un manuscrit du musée Britannique, n.° 14,

—

Ce monument est aussi important pour {'histoire de la géo-

graphie au moyen-àge, que la carte d'Haldinghan de la cathé-

drale d'Hereford, quoique faite dans de moindres proportions.

XIV^ SIÈCLE.

«20.— Mappemonde de Nicolas d'Oresme, précepteur de Charles V,

roi de France, d'après le manuscrit original du Traité de la

sphère, appartenant à la bibliothèque royale de Paris.

Sur celte mappemonde, qui est admirablement exécutée, et

sur 1'auteur, on peut voir les recherches de M. de Santarém,

p. y3, 94 à 176.

<2i.— Mappemonde de Marino Sanuto, tirée d'un manuscrit de la Bi-

bliothèque royale, année 1820.

«22.— Mappemonde des chroniques de Saint-Denis.

«23.— Mappemonde qu'on trouve à la suite d'un manuscrit de Guil-

laume de Tripoli.

«24.— Mappemonde qu'on trouve dans un manuscrit de Salluste de la

bibliothèque des Alédicis, à Florence.

«25.— Mappemonde qu'on trouve dans un autre manuscrit de Salluste

à la même bibliothèque.

26.— Mappemonde de i35o, qu'on trouve dans un manuscrit de Mar-
co-Polo à Ia bibliothèque de Stockholm. (a)

XV' SIÈCLE.

«27.— Mappemonde de Tlmago Mundi de Pierre d'AiIly.

Dans cette mappemonde, on remarque au centre de TAfri-

que la ville d'Arin, par oíi des Árabes faisaient passcr leur

méridien.

«28.— Mappemonde du cardinal Philastre qui se trouve dans le manus-
crit de Pomponius Mella, de la bibliothèque de Reims.

«29.— Mappemonde d'Andrea Bianco de 1436.

'a) Nesta Lista esqueceu mencionar 1 mappamundo e 1 planispherio, ambos do sé-

culo XIV°. O mappamundo c um que se encontra na bibliotheca de Vienna d'Austria e

foi impresso na mesma folha em que foram publicados os monumentos 5 e 23 desta Lis-

ta. O planispherio é o que se encontra no Museo Britannico em um manuscripto do Po-
lichronicon de Ranulpho Hygden; foi publicado em uma follia com o monumento ó desta

mesma Lista.
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í3o.— Planisphère tire d'un poème géographiqiie inédit duXV° siècle.

t3i.— La mappamonde de la fin du XV^ siècle qui se trouve dans l'ou-

vrage três rare de la Salle.

«32.— Planisphère du XIV" siècle, placé en tête d'un manuscrit latin de
la Bibliothèque royale de Paris, n.° 4; 126.

CARTES ET PORTULANS.

XIV SIÈCLE.

«33.— Carte de Pizzigani de iSõy. (Fragment de 1' Afrique).

«34.— Carte catalane. (Fragment de TAfrique occidentale).

«35.— Atlas de la bibliothèque Pinelli, 1384 à 1400, composé de six

cartes marines qui réprésentent le monde alors connu.

XV^ SIÈCLE.

«36.— Carte de la bibliothèque de Weimar, 1424. L' Afrique).

«37.— Dito d'Andrea Bianco. (Fragment de la mappemonde).
«38.— Carte de Valsequa, 1439. (L'Afrique).

«39.— Fra Mauro, 1460. (Fragment de 1' Afrique occidentale).

«40.— Carte de Benincasa de 1467. (L'Afrique occidentale).

«41.— Carte du même cosmographe, tirée de la Bibliothèque vaticane,

1471. (L'Afrique occidentale).

(Carte double.)

«42.— Carte de Martin de Behaim, 1492. (L'Afrique de son globe).

XVP SIÈCLE.

«43.— Carte de Juan de la Cosa. (L' Afrique, fac símile).

«44.— Carte de Ruych, i5o8, (L'Afrique).

«45.— Dito du Ptolomée de i5i3. (L' Afrique).

«46.— Carte de Weimar de 1527. (L'Afrique, fac similej.

«47.— Dito de Diego Ribero, de 1629. (L Afrique).

«48.— Dito de Jacques de Vaulx de i533, fac símile. (L' Afrique).

«48.— Carte de Guillaume le Testa. {VAíriquQ, fac similej. [a)

«49.— Carte de Jean Martines. (L' Afrique).

XVII' SIÈCLE.

«5o.— Carte de Guillaume Levasseur, iGoi. (L'Afrique).

«5i.— Dito de Dupont de Dieppe, 1625. (L'Afrique).

«52.— Dito de Jean Gucrard de Dieppe, 1634. (L' Afrique).

(Carte double).

«Plusieurs autres monuments, qui se gravent dans ce moment, paraí-

itront successiveraent dans les annés 1846 et suivantes, entre autres la

(a) A esta e ás 4 cartas seguintes pertencem, respectivamente, os n."' 49, 5o, 5i, 52

e 53. Por engano, foi repetido aqui o n.° 48.

Os n.°' I, 2, 4, 8, II, 24, 25, 26, 20, 3o, 29, 3i e 35 correspondem aos n." i."- i3.»

da «Revue». Os restantes n."' são pertencentes aos monumentos dos Atlas de 1841 e 1842.
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cgrande mappemonde du fameux cosmographe venitien Fra-Mauro, de 1460,

tqui será donnée pour la première fois en fac símile. Cette carte est la plus

cgrande des cartes anciennes.

cM. de Santarém a aussi termine déjà un second volume de texte des

«nouvelles recherches «ur la géographie du moyen age. Dans ce volume,

«ce géographe donne Tanalyse des cartes mentionnées plus haut.»

1847. Fevereiro, i {a). — Depois de participar que acaba de publicar

o i." volume do seu Corpo Diplomático Porlugue:{, que já se acham im-

pressas 2:000 folhas do 7.° volume do Quadro Elementar e de se queixar

de não lhe terem sido ainda pagos 16 mezes da subvenção votada pelo

parlamento para a publicação das obras (è), diz: «Não perderei também
esta occasião deixando de communicar a V. Ex.* que augmentei com mais

quatorze monumentos, apezar das gravíssimas difficuldades em que me
tenho achado, o meu grande Atlas dos monumentos geographicos inéditos

para servirem de prova da prioridade dos nossos descobrimentos e da le-

gitimidade das nossas possessões. Mas apezar de já estarem gravados os

ditos monumentos e tirados os exemplares não tenho podido nem fazelos

colorir nem imprimir o volume do texto que os deve acompanhar (c), em
consequência do mesmo atrazo de pagamento da subvenção e do

empenho em que já estou por ter contado com o pagamento das sommas
votadas pelas camarás e requisitadas ao Thesouro pelo Ministério dos

Negócios Estrangeiros desde o ultimo semestre de 1845, do qual ainda

se não me completou o pagamento.» (d)

1848. Março, 2b (e).— «Incluso uma prova das instrucçÕes para a

classificação das Planchas do meu Atlas (/). Por estas V. Ex." poderá

(a) Officio, n." 47, ao ministro dos estrangeiros, interino, D. iVlanuel de Portugal e

Castro.

(b) A revolução do anno anterior reduziu a 4 contos a subvenção, que era de 6

contos.

(c) Nova referencia ao annunciado 2.° volume das Recherches sur la priorité.

{d) Em 1S47 publicaram-se, em i só estampa, 8 monumentos geographicos, a sa-

ber : mappa-mundo tirado de um manuscripto de Aíiicroiío, do X.° século ;
planispherio

Que se encontra em um manuscripto do X.» século ; mappa-mundo do XII." século, tira-

do de um manuscripto intitulado Liber Giiidonis, da Bibliotheca Real de Bruxellas ; map-
pa-mundo do XII.° século que se encontra no Liber Guidonis, na Bélgica

;
planispherio

irlandez tirado de um manuscripto do XllI." século e publicado nas Antiguitates Ame-
ricance da Sociedade real dos Antiquários do Norte (Copenhague); monumento do

XIV." século, tirado de um manuscripto da Bibliotheca Real de Paris, para servir de de-

monstração ás theorias de alguns cosmographos da idade media; monumento do XIV.°

século, tirado dum manuscripto da Bibliotheca Real de Paris, para servir de explicação

ás theorias de alguns cosmographos da idade média; mappa-mundo do XIV.° século,

que se encontra em um manuscripto da Bibliotheca Real de Paris.

Em 1847 publicaram-se ainda duas outras estampas: uma com o grande e magnifico

mappamundi do antigo museu do Cardeal Borgia, e outra com uma das seis partes do
mappamundo de Fra-Mauro.

(e) Carta a José Joaquim Gomes de Castro. — Em carta particular ao duque de

Saldanha, datada do dia 12 de janeiro anterior, o visconde de Santarém alTirma ter já

posto no prelo o i." volume do Essai sur llústoire, cuja 1.° parte diz ter lido «neste

Instituto de França». Nesta mesma carta diz ao duque que publicou mais 20 monumen-
tos geographicos."

(/) Não cheguei a encontrar a prova a que o texto se refere. Taes instrucçÕes
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formar uma idêa do estado d'esta immensa publicação e da sua importân-

cia. Muito me lisongeará que as ditas instrucçÕes possam merecer a sua

approvação.>
Novembro, 20 (a).— «Contava aproveitar a partida do Conde de Far-

robo para enviar a V. Ex.* o i.° volume do texto explicativo do meu Atlas

e mais 10 folhas ultimamente gravadas que encerrão um grande numero
de monumentos geographicos preciosissimos até agora desconhecidos (b),

mas assentei em sobreestar n'esta remessa para evitar que sejão dilacerados

e perdidos pelas operações dos empregados de saúde em consequência

do cólera.»

1849. Janeiro, 12 (c).— Diz ter remettido pelo Havre alguns exem-
plares do i." volume do Essai e espera enviar brevemente outro do Corpo
Diplomático «e egualmente 12 novas planchas do grande Atlas dos Mo-
numentos geographicos que servem de provas á Historia das nossas des-

cobertas. >

Novembro, 3o {d). — «Resta-me dar conta a V. Ex.^ igualmente do
estado de outra obra e publicação de que fui encarregado pelo Governo
de Sua Magestade, e que no conceito geral dos sábios mais eminentes da

Europa faz a maior honra a Portugal de haver favorecido, elevando assim

um verdadeiro monumento á gloria nacional, e ao mesmo tempo á his

toria das sciencias.

«Por occassião de nos haver disputado este Governo o direito que temos

aos territórios situados no Casamanza, fez-me o Governo de Sua Mages-
tade a honra de me encarregar da publicação de uma obra em que os nos-

sos direitos á posse dos mesmos territórios, fossem definitivamente prova-

dos. Nas instrucçÕes confidenciaes que então recebi, me ensinuou mui sabia

serão as mesmas que se encontram a pags. i.xxxii e lxxxv do i.° tomo do Essai? Vide

carta de 10 de dezembro de i85o.

(a) Carta a Gomes de Castro. — No dia 3o do mez anterior diz-Ihe : «Acabei a

impressão de um volume de 600 paginas de texto explicativo dos monumentos geogra-

phicos do meu Atlas. Esta publicação serve de complemento indispensável á minha obra

sobre a prioridade dos nossos descobrimentos, que escrevi e publiquei em vista das or-

dens de S. M.d» que me foram transmittidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em breve rernetterei pelo Havre os exemplares do dito volume. Incluo entretanto nesta

algumas das ultimas paginas da Introducção nas quaes V. Ex." verá testimunhada á face

da Europa a gratidão que é devida a V. Ex.° pelo apoio que se tem dignado prestar a

esta patriótica publicação.» Esta introducção tem a data de 11 de outubro de 1848 e

acaba na pag. lxxvi. Sendo certo que a edição corrente abrange i.xxxvii pags. e tem a

data de lõ de dezembro, não ha duvida de que tal introducção foi ampliada depois do
referido dia 3o de outubro. Segundo se refere na pag. i.xxxvii, esta Introducção foi lida

pelo auctor, na Academia de Inscripções e Bellas-I^ettras, nas sessões dos dias i e 8

de dezembro. Numa outra carta do dia 23 de novembro, ao mesmo Gomes de Castro,

se refere nova remessa de folhas da Introducção.

(b) Devem ser 2 das 3 de 1847, mais as 8 depois apresentadas na Sociedade de Geo-
graphia de Paris, em sessão de 19 de janeiro do anno immediato.

(c) Carta ao Gomes de Castro.

(d) Officio, n." Ó2, ao ministro dos estrangeiros, conde do Tojal. Foi levado ás Côr
tes em i85i e publicado na integra. Delle reproduzo apenas a parte concernente ao

objecto deste meu estudo.

E' deste officio a parte que extractei a pags. 39, relativamente aos tomos 2.°, 3.° e

4.° do Corpo Diplomático.



e judiciosamente S. Ex.' o Ministro dos Negocies Estrangeiros que muito
convinha, não só pela importância da questão então pendente, mas mesmo
pelas utilidades que poderiam resultar de futuro, que, além do texto Por-

tuguez, eu houvesse de publicar uma obra na lingua Franceza,- por ser

hoje universalmente sabida, ofim de por este modo fazerm.os conhecer a

toda a Europa a nossa justiça, e a gloria e direitos que resultavam a

Portugal da prioridade e natureza dos seus descobrimentos.

«Pelo estudo que eu tinha feito destas matérias, pareceu-me que a

melhor maneira de demonstrar mathematicamente este assumpto, era a de
produzir não só as provas documentaes tanto nacionaes como estrangeiras,

mas principalmente as que resultavam da publicação das Cartas geogra-

phicas e hydrographicas, anteriores e posteriores aos nossos descobrimen-
tos.

<E com effeito, tendo seguido este plano, conseguiu-se que não só todos

os sábios e Jornaes deste mesmo paiz, e as Revistas scientificas da Europa,
mas até muitos corpos scientificos, reconhecessem e proclamassem a nossa

justiça.

«Entretanto a Memoria Portuguesa, e bem assim as Rechtrches etc. que
publiquei em 1842, e as Cartas e Mappas que acompanharam esta publi-

cação, ainda que levaram á evidencia os pontos que tratei de provar, não
deixaram de ter em certo modo um caracter especial, por não ter demostra-
do cm toda a generalidade pela mesma serie de provas qual era o estado

dos conhecimentos do Globo anteriormente ás nossas descobertas, e de
que natureza foram os incalculáveis serviços que em consequência destas

navegações e descobertas os Portuguezes fizeram á Europa e ao Mundo.
«Cumpria pois completar estas provas, e elevar assim um monumen-

to á gloria da Nação Portugueza, e ao mesmo tempo ás sciencias, tanto

mais que nem os nossos Historiadores, nem os estranhos havião até agora
tentado um ensaio mesmo de uma obra desta natureza, nem suspeitado a

existência das importantes provas que tive a fortuna de descobrir.

«Para corroborar o que deixo dito poderia produzir grande cópia de
documentos, mas, para não cançar a benigna attenção de V. Ex." ajuntarei

apenas a este officio sob n." i o juizo que acaba de fazer um dos Jornaes
scientificos especiaes destas sciencias (a), e de que são Redactores, Arago,
Dupperey, da Academia das Sciencias do Instituto de França, Dureau de la

Malle, da Academia das Inscripções, Humboldt, e Barão Walckenaer, Se-
cretario perpetuo desta ultima Academia, um dos primeiros geographos
da Europa.

«Não só pela convicção em que estava, como toda a Europa da impor-
tância desta publicação, mas também para dar pleno cumprimento á le^ra

e espirito das instrucções e patrióticas vistas do Governo de Sua Magcs-
tade, tenho sem o menor dcscanço continuado esta grande publicação, que
faz parte e complemento da primeira publicada em /<V 2.

«Para que V. Ex.* possa ter uma idéa do estado actual, do numero
e natureza dos monumentos geographicos preciosíssimos que tenho feito

(a) «Nouvelles Annales des Voyages», de julho e agosto de 1S40. Omitto-o por não
a meu propósito.
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gravar e publicar desde o anno de 1847 até agora, tenho a honra de ajuntar

a este Officio sob n.° 2 uma Lista, nor ordem de séculos, das Cartas publi-

cadas, cujo numero sobe a qo (a). Foram todas copiadas dos manuscriptos

preciosos e únicos de dezasseis Bibliothecas da Europa; a saber: da de Pa-

ris, de Gand, da Haya c Bruxellas, da Cottoniana, do Museu Britannico,

da dos antigos Duques de Borgonha, da Real de Stuttgard, da d'Alby, da

Suécia, da dos Medicis de Florença, da de Dijon, da de Strasburgo, de

Saint-Ómer, da d'Arras5 da de Leipsig e de Leyde.

«Não escapará por certo á sagacidade de V. Ex.* o Ímprobo trabalho

que taes acquisições me tem dado, além da constante e dispendiosa cor-

respondência com um grande numero de sábios e de artistas residentes

naquelles paizes. Em consequência pois destas acqusiçóes successivas, tenho

conseguido publicar até agora i53 monumentos geographicos (b), que for-

mam actualmente o grande Atlas.

«Reservo para outro Officio o dirigir a V. Ex.* o relatório dos traba-

lhos que se estão fazendo neste momento sobre este objecto, afim de pôr

o mais depressa que fôr possível o remate a esta publicação.

«Posto que a publicação só do Atlas fosse, na opinião dos sábios de

maior authoridade, um verdadeiro monumento scientifico, cumpria comtudo
acompanha-lo de um texto explicativo, que encerrasse a parte histórica e

analj^tica, e que tornasse, nas conclusões, incontestáveis os serviços feitos

pela Nação Portugueza ás Sciencias e ao Commercio do antigo mundo,
abrindo o caminho das maiores regiões do globo até então inteiramerite

desconhecidas, e d'outras mal exploradas. Era o dito texto além d'isso in-

dispensável para a intelligencia dos systemas representados nas differentes

Cartas, e para o conhecimento da verdadeira historia dos descobrimentos

e do progresso das Scieneias geographicas e hydrographicas. Para tornar

mais evidente esta demonstração classifiquei os monumentos da giogra-

phia publicados no Atlas, em epochas históricas, que formam grandes pe-

ríodos, e compuz o texto explicativo em volumes correspondentes a cada

uma das divisões ou períodos históricos.

«Consegui publicar no principio deste anno o i.° volume desta obra, de

que enviei exemplares ao snr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ante-

cessor de V. Ex.^, e tenho continuado, á força de ímprobo trabalho, de

adiantar de tal modo a impressão do segundo, que espero poderá ver a

luz pública em Fevereiro ou Março do anno próximo. Este segundo volu-

me, além da historia geographica, analytica e chronologíca das represen-

tações do globo anteriores aos nossos descobrimentos, que tinham estado

inéditas até agora, encerra o mesmo volume perto de 2:000 commentarios

históricos de geographia comparada, sciencia sobre a qual não tínhamos

até agora nem uma só obra.

«Em outro officio terei a honra de mostrar, que esta obra serve tam-

bém a dar maior realce, a legalisar, explicar e illustrar muitas transacções

diplomáticas, que formam parte da collecção dos nossos Tratados com
as Potencias estrangeiras.

(a) E' a lista que se segue a este officio.

(b) Vide nota {b) de pag. loo e nota (c) de pag. 101
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«Direi, entretanto, que a maneira por que foi acolhido o i." volume
desta obra pelos órgãos da opinião scientifica, justifica também a impor-

tância e necessidade desta publicação.

«O artigo publicado no Motiiíeiír Universel, o da Remie Britatinique,

da Literary Ga\ette de 2i d' Abril ultimo, que ajunto a este officio sob

n." 3 (t?), o discurso do Presidente da Royal Geographical Socieíj', os ar-

tigos publicados em Allemanha, e a larga anal3'se inserta no Jornal scien-

tifico, 'mthu\ado= Annales des Voj'ages= do mez de Julho e Agosto pas-

sado, todos estes documentos bastariam para justificar a dita publicação,

ainda mesmo quando as ordens e vistas do Governo de Sua Magestade
a não tivessem sabia e patrioticamente authorisado.

«Deus guarde, V. Ex.'' muitos annos— Paris, 3o de Novembro de 1849.
= 111."° e Ex."'" Sr. Conde do Tojal.= Visconde de Santarém.»

«Liste des monuments géographiques

publiés par !e Vicomte de Santarém depuis Tannèe 1847. (*)

M,
VIII.' au IX.' siècle.

Íappemonde renferméedans un manuscrit de laBibliothéque d'Albi.

IX.'' siècle.

«2. \ Mappemonde de Cosmas Indicopleustes du vi.« siècle, qui se trouve

«3. / aans un manuscrit du ix.".

«4. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de la Bibliothéque de

Strasbourg.

«5. Mappemonde tirée d'un manuscrit de la Bibliothéque de SaintOraer.

«(3. Planisphère du ix." siècle ou du commencement du x.°, trouvé par

Mr. Miller dans un manuscrit de Madrid, qui a appartenu à la Bi-

bliothéque de la Roda en Aragon.

X.^ siècle.

«7. Mappemonde tirée d'un manuscrit de Macrobe du x.* siècle.

«8. Planisphère tire du méme manuscrit.

«9. Mappemonde du x." siècle, tirée d'un manuscrit d'Isidore de Séville.

«10. Mappemonde dux.^ siècle, oíi Ton remarque la terre figurée par trois

triangles, d'après le système d'Orose, et renfermée dans un carré

d'après les théories des Pores de TEglise.

«II. Mappemonde tirée d'un manuscrit latin.

«12. Autre Mappemonde tirée du même manuscrit.

<i3. Mappemonde tirée d'un manuscrit du x.* siècle, représentant la terre

partagée entre les fils de Noé.
«14. Mappemonde représentant le système des Zones habitables.

«15. Mappemonde du x.' siècle, représentant le système des Zones d'une

manière ditierente des precedentes.

(a) E' desnecessário reproduzi-los aqui.

(b) Esta lista não é apenas dos monumentos publicados desde 1847 até 1849; ^"'

cerra também alguns dos publicados em 1R45.



« i6. Mappemonde du x/ siècle, représentant le système des Zones d'une

manière diflérente des precedentes.

«17. Planisphère du x.' siècle, qui se trouve dans la Bibliothéque de Flo-

rence.

«18. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de Priscien conserve au

Musée Britannique.

XI * siècle.

«19. Mappemonde tirée d'un manuscrit astronomique, conserve à la Bi-

bliothéque de Dijon.

«20. Mappemonde tirée d'un Manuscrit conserve à la Bibliothéque Natio-

nale de Paris.

XII.'' siècle.

€21. Mappemonde du xii.' siècle reenfermée dans un manuscriptum Gui-

donis de la Bibliothéque Royale de Bruxelles.

<2i. Mappemonde du xu.* siècle qui se trouve dans le même manuscrit.

«23. Mappemonde du xn * siècle renfermée dans le Manuscrit latin n.° 87
de la Bibliothéque de Paris.

€24. Une autre Mappemonde de la même époque, tirée du même manus-
crit.

«25. Mappemonde du xu.* siècle qui se trouve dans un manuscrit de Sa-

luste de la Bibliothéque Laurentienne à Florence.

«26. Mappemonde renfermée dans un manuscrit du Musée Britannique qui

contient un Commentaire de TApocalypse, composé par un auteur

anonyme, probablement natif aEspagne, redige vers Tan 787
(viii.° siècle) et dedié à Eutherus, Evèque d'Osma.
Ce manuscrit a été complete vers Tannée 1109, dans le monas-

tère de Lilos du Diocese de Burgos dans la vieille CastlUe.

Ce monument est non seulement très-curieux mais aussi riche-

ment enluminé.

«27. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de Latvbertus, intitule

Floridus, conserve à la Bibliothéque de TUniversité de Gand en

Belgique.

«28. Une autre figure représentant César tenant un globe à la main re-

présentant les trois parties du monde alors connuues.

Ce monument se trouve renfermé dans un manuscrit de Lam-
bertus de la Bibliothéque Nationale de Paris.

€29. Grande Mappemonde renfermée dans un autre manuscrit de Lam-
bertus conserve à la Bibliothéque Royale de la Haye.

<i3o. Représentation cosmologique renfermée dans le manuscrit de Lam-
bertus de la Bibliothéque de Gand.

«3i. Mappemond renfermée dans le manuscrit de Lamberias de la Bi-

bliothéque de Gand, ou on remarque une grande et curieuse le-

gende sur rhèmisphère inférieur.

«32. Une autre Mappemonde difíérente renfermée dans le manuscrit de

Lambertiis de la Bibliothéque Nationale de Paris.

«33. Une autre Mappemonde très-curieuse renfermée dans le manuscrit de

Lambcrius de la Bibliothéque de Gand.



€34. UneautreMappemonde renfermée dans le même manuscrit, qui porte

le titre : Sphera Triplicata Gentimn mundi.

On y remarque la liste des peuples qui habitent chaque continent.

XIII.- siècle

«35. Mappemonde renferme'e dans un manuscrit de la Bibliothéque de
Leipsig.

«36. Figure représentant le monde de la forme d'une pomme, tirée du ma-
nuscrit de rimage du Monde, attribué à Maltre Gossain et conser-

vée à la Bibliothéque Royale de Bruxelles.

«37. Une autre figure du même genre, tirée du même manuscrit.

«38. Une autre représentation tirée du même manuscrit.

«39. Figure représentant le système des terres opposées, tirée du même
manuscrit.

<4o. Figure représentant les différentes parties de la terre séparée par des
mers, tirée du même manuscrit.

<4i. Système cosmographique renfermé dans un manuscrit du xiv.' siècle

copie d'un plus ancien de YImago Mundi d'Honoré d'Autin, con-

serve á la Bibliothéque Royale de Stuttgard,

«42, Mappemonde renfermée dans le même manuscrit de la Bibliothéque

Royale de Stuttgard.

€43. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit du xiii.° siècle à la Bi-

bliothéque des Médicis à Florence.

«44, Mappemonde Islandaise du xiii.' siècle tirée dune Saga.

<4D. Mappemonde du même siècle qui se trouve dans un beau manuscrit
d'Isidore de Séville.

«46. Mappemonde du même siècle qui se trouve dans la Bibliothéque de
Paris (Ms. latin fond de Navarre n.° 6.)

«47. Mappemonde du même siècle. La terre s'y trouve figurée par trois

triangles d'après le syjtème d'Orose, et renfermée dans un carré

d'après les théories cosmographiques des Peres de TEglise.

«48. Petite mappemonde du même siècle tirée d'un manuscrit d'Isidore

de Séville.

XIV.- siècle.

«49. Mappemonde et représentation cosmographique tirées d'un manuscrit
du XIV. = siècle, pour servir de démonstration aux théories de cer-

tains cosmographes du moyen-âge.
«5o. Une autre du mème manuscrit et de la même date.

<5i. Mappemonde du xiv.« siècle qui se trouve dans un manuscrit de la

Bibliothéque de Paris.

«52. Monument cosmographique représentant le système de TUnivers, tire

d'un manuscrit du xiv." siècle.

«53. Mappemonde duxiv." siècle oíi Fon remarque la Terre Anticthone ou
r alter orbis de Mela et des géographes du moyen-âge.

«54. Mappemonde du même siècle tirée d'un manuscrit du Pocme d'Er-

mengaud de Bésiers, représentant le monde de forme carrée.

«55. Mappemonde du xiv.' siècle oíj Ton remarque la terre divisée seule-

ment en deux parties.



«56. Mappemonde de la fin du xiv." siècle qui se trouve au revers d'une

médaille.

«Sy. Mappemonde de Marino Sanuto de i32i.

«58. Mappemonde de forme carrée renfermée dans une collection de cartes

et de portulans conserves dans la Bibliothéque Médicea. Ce monu-
ment grave d'après une copie que Mr. le Vicomte da Carreira a

obtenu pour nous à Florence est un des ornements de notre Atlas.

«59. Grande Mappemonde de Tancien Musée du Cardinal Borgia.

«60. Globe terrestre qui se trouve à la fin d'un manuscrit de Marco Polo
de la Bibliothéque de Stockolm, vol. in foi, sur velin, pottant la

signature de P. Potavius, et qu'on croit écrit vers Tannée i35o.

«61. Mappemonde très-ancienne tirc'e d'un manuscrit de la Bibliothéque

d' Arras.

«62. Représentation des zones habitées et inhabitées, tlrée d'un manuscrit

du xiv." siècle, renfermant le poème géographique de Goro Dati.

«63. Une autre représentation de ce système tirée du même manuscrit.

«64. Fac-simile de la Mappemonde renfermée dans le manuscrit de Marino
Sanuto, de la Bibliothéque Royale de Bruxelles, admirablement
illuminée, porlant le n." 9404.
Ce monument differe de celui que Bongar a publié d'aprês le

manuscrit de la Vaticane.

«65. Une autre Mappemonde de Marino Sanuto tirée d'un autre manuscrit

du même auteur, conserve à la Bibliothéque Royale de Bruxelles

sous le n." 9,347— 48.

«66. Grande Mappemonde renfermée dans le Rudimentorum noviliornm.

«67. Magnifique représentation cosmologique tirée en fac-simile du manus-
crit français de la Bibliothéque Nationale de Paris, intitule— Ar-
chiloge Sophice.

«68. Une représentation cosmographique tirée du même manuscrit et ad-

mirablement illuminée.

XV.» siècle

«69. Mappemonde tirée du Poème géographique de Dati de 1422.

«70, Une autre Mappemonde qui se trouve dans le même ouvrage.

«71. Mappemonde renfermée dans Tédition princeps d'Isidore de Séville,

de 1493, monument tire des manuscrits anciens.

«72. Carte renfermant le littoral de la Mèr Noire et les régions Caspiennes
avec ses villes représentées, tirée en fac-simile du manuscrit géo-

graphique de Leonardo Dati de Florence.

«73. Carte représentant les cotes de TAsie mineure et plusieurs lies de
TArchipel (même manuscrit).

«74. Carte représentant le cours du Tanaís (le Don) la ville de Tana,
THellespont et une partie du littoral de la Grèce Orientale et des

cotes de TAsie mineure (même manuscrit).

«75. Carte représentant les cotes de la Syrie et Tile de Chypre (même
manuscript).

«76. Carte représentant la ville Sainte de Jerusalém, la Gallilée, le Liban
et le Jourdain (même manuscrit).
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€76*) Carte représentant la ville d'Alexandrie et une partie du littoral de
l'Afrique Septentrionale (même manuscrit) (a).

€77. Carte représentant le littoral de la cote Septentrional de TAfrique
(même manuscrit),

«78. Carte représentant la continuation du littoral de la partie Septentrio-

nale de ce continent (même manuscrit).

«79. Carte renfermant la continuation de la Cote Septentrionale de TAfri-

que depuis Tunis jusqu'au Detroit de Gibraltar.

«80. Carte renfermant la Cote Occidental de TAfrique jusqu'au parallele des
Canaries, limites ou s'arretaient les connaissances du Cartographe.
A cette série de monuments appartiennent aussi les Cartes sul

vantes du xii.* siècle.

«81. Carte três curieuse de TAsie et de TEurope tiréeenfac-similed'un ma-
nuscrit des oeuvres de S. Jeróme, conservée au Musée Britannique.

«82. Carte de TEurope et de son littoral tirée du Manuscrit de Lambertus
de la Bibliothéque de Gand.

€83. Carte de TEmpire d'Occident renfermée dans le manuscrit de Gui-
dotiis, conserve dans Ia Bibliothéque Royale de Bruxeiles.

«84. Rose des vents du moyen-âge.
«85. Rose des vents tirée d un manuscrit du x.' siècle.

«86. Une autre Rose en douze divisions de Thorison tirée du même ma-
nuscrit.

€87. Rose des vents en douze divisions tirées du manuscrit d'Asaph, auteur
du XI.' siècle.

«88. Rose des vents tirée d'un manuscrit de Vitruve du xi.« siècle.

«8g. Rose des vents en seize divisions de Thorizon tiree d'un manuscrit
du XIV.' siècle, renfermant le poème d'Ermengaud de Béziers.

«90. Rose des vents en douze divisions, d'après le système des Grecs d'Ale-

xandrie avec les noms correspondants en usage au moyen-âge (b).

Idem, idem (c).— «Logo que as novas cartas que se estão gravando
estiverem promptas, mandarei encadernar um exemplar do meu Adas e

terei a honra de o remetter a V. Ex.°.>

1850.— Maio, 14 {d). Accusa a recepção do despacho ministerial n.°

(a) Este monumento não traz n." na lista.

_
{b) Excluindo os que foram publicados em i8a5, os restantes monumentos geogra-

phicos desta lista, remettida com o officio de 3o de novembro de 1S49, saíram impres-
sos em 16 folhas soltas, a saber : 2 era 1847, 5 antes de 19 de janeiro de 1849 («Buíletin
de la Soe. de Géog. de Paris», pag. i32-i34) e as outras 9 no resto deste anno.

Querendo distribuí-las conforme a classificação systematico-chronologica do vis-

conde de Santarém, eis a ordem por que deverão ser dispostas, em relação umas ás
outras, estas 16 cartas— tomando como elemento indicativo o primeiro (ou único) mo-
numento de cada uma delias : a) monumento i desta lista; b) monumento 4; c) monu-
mento 7; d) monumento 9; e) monumento 14; /) monumento 85; <r) monumento 28; /;)

monumento 26; i) monumento 35; ;') monumento 64; k) monumento 65; /) monumento
58; m) monumento 59; n) monumento 57; o) monumento 83; p) monumento 72.

Nesta lista esqueceram: I) parte do mappamundi de Fra Mauro {1847); II) o de
Ruych ; III) e os de Roselli, Munster e Vadiano (1849).

(c) Carta particular ao conde de Tojal.

(d) Officio, n." 66, ao ministro dos estrangeiros, conde de Tojal.
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3, de 17 de abril p. p., pedindo que em occasião opportuna sejam re-

-

mettidas á Secretaria as cartas que faltam na collecção pertencente á obra

sobre a prioridade. Sobre este ponto diz: «os exemplares que remetti

para essa Secretaria d'Estado em outubro de 1841, compostos de 1:20b

folhas, foram completos, e bem assim os que remetti coloridos da mesma
collecção.»

Outubro, 6 (<j).— «Acabo de expedir pela Legação um rolo contendo

38 exemplares de cartas pertencentes á obra que publiquei sobre a prio-

ridade dos descobrimentos Portuguezes na Costa d' Africa; ficando, com
esta remessa, satisfeita a requisição que me foi feita pelo Despacho de

V. Ex.* sob n.° 3.1

Outubro, 12 [b).— Participa ter acabado de descobrir o portulano do

piloto portLiguez Francisco Rodrigues, de 1629 (c).

Dezembro, 12 [d)— «Quanto á collecção das cartas antigas e sobre a

ordem de as encadernar, permitta-me V. Ex.* que lhe diga que antes de

as mandar encadernar, é necessário que eu lhe remetta as que lhe fahão

e as folhas dos titulos das 4 divisões systematicas e chronologicas em que

se divide esta vasta e importante collecção (e). Esta compõe se já de

mais de 60 plariches ou folhas que encerram i5o monumentos geographi-

cos (/) anteriores e posteriores aos nossos descobrimentos. Convém, pois,

em meu entender, que V. Ex.^ tenha a bondade de me mandar uma Lista

das folhas que possue indicando de cada uma o titulo do i." monumento
geographico que na mesma se acha gravado, a fim de eu lhe poder re-

metter o que lhe falta pela primeira occasião. Se neste momento eu ti-

vesse esta Lista aproveitaria esta opportunidade para lhe mandar o que
lhe falta. Entretanto se V. Ex.^ quizer fazer presente á dita Sociedade

Litteraria da collecção que possue, remetterei a V. Ex.° as que lhe fal-

tam e um novo exemplar completo para V. Ex.'', egualmente com os

fac-similes das que são coloridas.»

1851— Fevereiro, 10 {g) — «Do grande Atlas o numero de folhas que
existem em Armazém é tão considerável que não me é possivel dar por

este correio noticia circumstanciada, o que espero fazer proximamente. .

.

Se porem alguém nas Camarás fizer reparo de ter eu trocado alguns

exemplares no seu valor mercantil por livros que me erão indispensáveis

para estes trabalhos, desejaria que S. Ex.''' o Sr. Conde de Tojal respon-

desse que eu estava prompto a mandar estes livros pela maior parte im-

portantes para as Bibliothecas Publicas de Portugal. Acrescentarei confi-

dencialmente que uma tal remessa seria uma antecipação da disposição de

(a) Officio, n.° 68, ao conde de Tojal.

(b) Carta ao conde de Tojal.

(c) Da mesma carta são estas linhas: «Espero que já V. Ex." estará de posse de
um novo volume do texto explicativo do Atlas que serve de provas da prioridade dos
nossos descobrimentos.»

(d) Carta ao visconde de Castro.

(e) São 4 folhas que correspondem ás 4 partes em que o Atlas de 1S49 foi divi-

dido e de que se occupa o tomo i." do Essai, pags. Lxxn e lxxxiu.

(/) Vide pags. 92, 100, io5 e ii3.

(g) Carta ao conselheiro EmilioAchillesMonteverde, empregado superior do minis-

tério dos estrangeiros..
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uma verba do Testamento que fiz em junho de 1848 (a), na qual deter-
mino que a minha Bibliothcca seja transportada pelo meu falecimento para
a Academia Real das Sciencias de Lisboa para utilidade dos meus com-
patriotas, visto ser a Bibliotheca da dita Academia hoje aberta ao publico.»

Fevereiro, i5 (b) — «Logo que puder expedir por via do Havre di-

versos exemplares dos Tomos VI e VII do Quadro, do i." do Corpo Di-
plomático e dos 1.° e 2." do texto explicativo do Atlas (c) para a Secre-
taria, mandarei como V. Ex." me indica, os exemplares das novas cartas
e monumentos geographicos que tenho ajuntado á coUecção que em outro
tempo remetti para a mesma Secretaria».

Novembro, i5 (dí) — dll.™" e Ex."" Sr. — Permitta-me V. Ex.^ que
tenha a honra de lhe dar conta do estado actual dos trabalhos de que es-

tou encarregado, e dos que tenho feito depois do meu ultimo Relatório,
dirigido ao antecessor de V. Ex.* no meu officio n.° 62».

tNa conformidade do que tive a honra de expor ao sr. Ministro dos
Negócios Estrangeiros, antecessor de V. Ex.^, relativamente á obra que
serve de texto explicativo do grande Atlas, cumpre-me annunciar a V. Ex.%
que tenho também continuado esta publicação, a fim de a terminar o mais
depressa possivel.

«Publiquei em consequência, depois do meu dito Relatório, o tomo
2.° da mesma obra, que encerra a historia analytica do estado em que se
achavam os conhecimentos do globo anteriormente ás nossas navegações
e descobrimentos, demonstrado pela descripção de 60 documentos geo-
graptiicos desde o século VI até ao fim do XIII, monumentos reproduzi-
dos pela maior parte no Atlas, e colligidos nas diversas Bibliothecas da
Europa.

<0 tomo 3." desta obra, que encerra a descripção e a historia analy-
tica do conhecimento do globo pelos monumentos cartographicos e pelos
cosmographos, já se acha tcdo o texto impresso, e a Introducção e a Ta-
boa das matérias já estão no prelo, e espero poder enviar a V. Ex.* o
dito volume nos fins do próximo mez de Dezembro, ou em Janeiro. Neste
volume concluo a historia do estado dos ditos conhecimentos geographicos
e cartographicos nos séculos XIV e XV até á época em que se emprehen-
deram as nossas navegações. Além da grande gloria que resulta para
Portugal desta demonstração documental, pela primeira vez publicada, e

que prova os grandes serviços que a Nação Portugueza prestou ás scien-

cias e ao commercio do antigo mundo, gloria que alguns escriptores mo-
dernos estrangeiros, uns ignorantes, outros prevenidos e invejosos, e al-

guns interessados, nos disputaram, resulta também da mesma publicação,

{a) Aliás, 1849. ^ide pags. 19 e 20.

{b} Ao referido conselheiro Monteverde.
(c) E' o Essai sur Vhistoire de la cosmographie, que, diz esta mesma carta, «veirl

supprir o 2." volume das Rccherches e serve de complemento ás mesmas».
(d) Officio n.» 85, ao ministro dos estrangeiros, visconde de Athouguia. Foi apre-

sentado ao Parlamento por este ministro em |unho de i853 e publicado com o «Relató-
rio do ministério dos negócios estrangeiros apresentado ás Cortes na sessão ordinária
de i855. — Lisboa. Imprensa Nacional. i853«. — Ahi occupa as pags. 36-44.

í
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entre outras provas evidentes e raathematicas : i.° que antes das nossas
navegações e descobrimentos nenhuma Nação da Europa conhecia a forma
e projecção da Africa, nem os povos e climas situados ao Sul do Cabo
Bojador até quasi á entrada do Golfo Arábico : 2." que ignoravam as Na-
ções da Europa até a existência da parte mais considerável da America
Meridional, ainda mesmo depois do descobrimento da Terra-firme desta
parte do novo mundo por Colombo: 3.° que não conheciam tão pouco as

grandes Peninsulas da Ásia, nem os grandes Archipelagos Orientaes, po-
voados de immensas Nações de que apenas tinham vagas, fabulosas e

obscuras notícias, e nem suppunham a existência de outras terras abun-
dantes em grandes thesouros e riquezas em todos os três reinos da natu-

reza.

«Para não abusar da benigna attenção de V. Ex.* com outros porme-
nores relativamente á utilidade e importância desta publicação, e dos mo-
tivos que a fizeram emprehender, reporto-me ao que tive a honra de ex-

por sobre este assumpto no meu precedente Relatório, e aos documentos
que o acompanharam.

aPermitta-me V. Ex.* todavia que tenha a honra de ajuntar aos juisos

dos diversos órgãos da opinião scientifica nos differentes Paizes da Europa
sobre o i.° volume desta obra, que por cópia acompanharam o meu pre-

cedente Relatório, o que publicou a Revista Britannica sobre o tomo 2.°

da mesma obra (Documento n." 2) (a), por ser entre todos o mais expli-

cito, e por encerrar a analyse mais scientifica do que os que se publica-
ram na Bélgica, em Itália, e em outras partes da Europa sobre a impor-
tância e utilidade desta publicação.

«A parte porém mais interessante para a gloria de Portugal é a que
vai seguir-se, é a que respeita ás nossas navegações e descobertas e con-
quistas. E' nesta parte que examino as causas que iníiuiram os Portugue-
zes a taes emprezas, e as que influíram no animo do illustre Infante

D. Henrique para conceber e executar um plano mais vasto do que os
que conceberam os maiores exploradores da antiguidade.

«Este grande assumpto não foi tratado por nenhum dos nossos histo-

riadores, e nem o podia ser, pois estes, sem exceptuar João de Barros,
escreveram em épocas em que a critica histórica não era conhecida. EUes
não confrontaraní os documentos com as relações dos authores e analys-
tas, não discutiam as datas dos acontecimentos, e não montavam pela
discussão scientifica e pela erudição ás causas que deram origem aos fa-

ctos por elles recontados. Por estes motivos as suas relações participam da
esterilidade dos escriptos dos séculos médios e escuros, e das invenções
de alguns dos escriptores da antiguidade clássica, contentando-se com re-

ferir-nos as acções guerreiras dos Príncipes, as batalhas, e até as genea-
logias, mas jamais tratavam do estado dos progressos intellectuaes das
Nações comparado com os dos outros povos.

«Entre os graves resultados de taes relações um dos mais consequen-
tes é o dos anachronismos, e o dos factos, a ponto que o mais eminente

(a) E' um artigo sobre a cosmographia e a cartologia da idade media, que me dis-

penso de reproduzir.
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dos nossos historiadores até errou a data da morte do mais celebre Prín-

cipe Portuguez, do principal author dos nossos descobrimentos. E' justa-

mente a parte que respeita ás datas dos nossos descobrimentos e conquis-

tas a que se acha mais alterada. Era já um trabalho útil a correcção des-

tes erros; mas a publicação dos documentos, que vem pôr termo á incer-

teza das épocas do descobrimento e posse das nossas Colónias, torna se

mais importante e indispensável se se reflecte (seja-me licito dizel-o) que
possuindo Portugal muitas colónias na Africa, na Ásia, e no Mar Atlân-

tico, próximas do3 estabelecimentos de grandes Potencias maritimas, ou-

tras em posições que ellas nos disputam, ou poderão de futuro disputar-

nos, os únicos meios que temos de provar os nossos direitos, e de advogar
a nossa justiça perante ellas e perante o mundo, consistem na producção
dos documentos e titulos de irrefragavel authoridade, que attestam a prio-

ridade do descobrimento, conquista e posse delles, tanto mais que não
podemos sustentar estes direitos com as nossas forças navaes oppondo-as
ás daquellas Potencias. Entre as provas destes direitos as mais genuínas

e importantes são: i." as antigas cartas maritimas e terrestres anteriores

e posteriores aos nossos descobrimentos; 2." a combinação das mesmas
cartas com os textos das relações dos descobridores, e dos que escreve-

ram sobre estas matérias, (a)

«Os numerosos documentos deste género, que tenho publicado no
grande Atlas, são pois um archivo preciosíssimo de provas dos nossos di-

reitos, e com os quaes se podem combater as pretenções de outras Na-
ções maritimas.

«Por uma fatalidade inexplicável todas as nossas primeiras cartas ma-
ritimas, levantadas pelos nossos Cosmographos e descobridores dos sé-

culos XV e XVI desappareceram de Portugal, nem uma só existe nos
nossos Archivos e Bibliothecas. Apenas nos restam os Atlas de Lazaro
Luiz, e de Vaz Dourado, ambos dos fins do século XVI, posteriores de
mais de um século aos nossos mais importantes descobrimentos, e da
época da decadência do nosso poder naval.

«Assim pois a primeira e a mais celebre Nação marítima e descobri-

dora entre as modernas, acha-se despojada de todas as suas cartas mari-
timas e geographicas primitivas, e estas espalhadas pelas diversas Biblio-

thecas da Europa, ou copiadas fielmente nas cartas dos cosmographos
estrangeiros.

«O único meio que havia de as restituir a Portugal era o de as repro-

duzir em fac-similes, e ajunta-las systematicamente em uma collecção, e

explica-las por meio de um texto histórico e scientifico. Tal é pois o obje-

cto do Atlas que tenho publicado, e que continuo a publicar, e o texto

que o acompanha.
«Permitta-me V. Ex.'' que tenha a honra de accrescentar a este propó-

sito, que ainda ha pouco descobri um Adas marítimo original, composto
de 24 cartas desenhadas pelo nosso cosmographo e piloto Francisco Ro-
drigues, da sua viagem por toda a costa occidcntal e oriental d' Africa,

(a) Estes 3 últimos paragraphos são já conhecidos do leitor, que os encontrou a

pag. 34, nota {b).



costas da índia até ás Molucas em i529 a i53i. Este precioso manuscn-

pto portuguez é um dos muitos que a Nação perdeu. Encerra, além das

cartas, muitas noticias importantes, e que interessam a historia das nossas

navegações e descobrimentos, e contém igualmente uma collecção de de-

seniios do aspecto physico e hydrographico de muitas Ilhas, e entre estas

a de Solor e Timor, que ainda possuímos.

«Espero poder reproduzir estas cartas e fazer tirar uma cópia dos ro-

teiros e noticias, e restituir assim este precioso monumento a Portugal.

Estas cartas são tão importantes, que Mr. de Fleurieu, um dos mais sá-

bios hydrographos francezes, author da celebre obra intitulada Voyage
autoiír dii Monde, feita durante os annos de 1790 a 1792, se serviu das

cartas e obra do nosso cosmographo para corrigir muitas cartas moder-
nas, nas quaes a configuração das costas se achava alterada.

«O mais instruído dos nossos bibliographos, Barboza, author da Bi-

bliotheca Lusitânia, ignorou a existência desta obra e no Real Archivo da

Torre do Tombo não encontrei entre as noticias documentaes dos cosmo-
graphos e pilotos do tempo d'ElRei D. Manuel e D. João III o nome deste

author, que no seu livro declara ser portuguez.

«Não concluirei este Otíicio sem dar conta a V. Ex.* dos novos monu-
mentos geographicos que fiz gravar depois do meu ultimo Relatório, e

dos que adquiri durante o mesmo periodo de tempo. Na Relação, que
tenho a honra de ajuntar (Documento n.° 3) enumero os que fiz gravar, e

na que ajunto (Documento n." 4) {a) indico as noticias dos que adquiri.

cDeus Guarde a V. Ex.* muitos annos. Paris, i5 de Novembro de

i85i.— 111."° e Ex."" Sr. António Aluizio Jervis d'Atouguia,— Visconde de
Santarém.*

Relação dos monumentos geographicos

que fiz gravar depois do meu Officio n.° 62.

€i.° Mappa-mundi, desenhado por Henrique de Mayence no século

XII, dedicado a Henrique V Imperador d'Allemanha.

<Esta importante carta é reproduzida em fac-simile. Foi copiada do
original inédito, que se conserve na Bibliotheca do Corpus- Christi, col-

legio de Cambridge em Inglaterra.

«2.° Mappa-mundi, magnificamente desenhado por Giovani Leardo,
de Veneza, em 1448, descoberto ultimamente em uma das Biblioihecas

de Itália.

«3." A celebre carta catalana de 1375, monumento admirável do sé-

culo XIV, publicada pela primeira vez em fac-simile. Fiz gravar as quatro
cartas geographicas em duas grandes folhas.

€4.° Carta representando os systemas dos climas, e o merediano central

dos árabes, adoptado em Hespanha e França em varias cartas da idade

media: copiada de um manuscripto do século xi 1, composto em Hespanha,
e que se conserva na Bibliotheca Nacional de Paris,

tb." Planispherio, cosmographico, copiado do mesmo manuscripto.

(a) São as Relações a seguir no texto,.
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«6." Carta maritima em fac-simile do Atlas inédito do piloto portuguez,

Francisco Rodrigues, da sua viagem ás Molucas (1529 — i53o).

«7.° Outra carta, copiada do mesmo manuscripto.
18.° Carta, copiada do mesmo manuscripto.

«g.° Dita, copiada do mesmo manuscripto.

<io." Magnifica carta de Fredaer de Ancona, de 1497, reproduzida e

publicada pela primeira vez em fac-simile, que fiz copiar do original que
se conserva na Bibliotheca de Welfenbuttel.

«ii.° Gravam-se igualmente as primeiras duas cartas do famoso Por-
tulano, ou Atlas maritimo original de Petrus Vesconte, de i3i8. Desta
collecção original se acham as cópias seguintes, todas reproduzidas no
século xiv.

«I.'' Na Bibliotheca Imperial de Vienna, no mesmo anno de i3i8,

única que até agora era conhecida dos sábios.

«2.* Outra na Bibliotheca de Zurich, na Suissa, datada de i32i.

«3." A que se conserva na Bibliotheca dos Medicis, em Florença, da-

tada de 1327. Este exemplar está quasi destruído pelos accidentes do
tempo.

OBSERVAÇÃO

cEste monumento, que ha pouco descobriu no Museu Civico de Ve-
neza o meu correspondente, o sábio commentador de Marco Polo, com-
põe-se de seis cartas, que conto publicar, pois além da sua importância

para a historia dos conhecimentos hydrographcos, serve para mostrar,

que antes das nossas navegações os mais hábeis cosmographos não conhe-

ciam nem frequentavam a Africa além do Cabo Bojador.»

Relação dos monumentos geographicos

que adquiri depois do meu ultimo Relatório.

«1.° Mappa-mundi copiado de um manuscripto do século xv, intitulado

Image du Monde, por Gauthier de Metz, que se conserva na Bibliotheca

Real de Stuttgard.

€2.0 Outro Mappa-mundi, que se conserva no mesmo manuscripto.
«3.° Planispherio que se conserva na mesma Bibliotheca.

«4.° Mappa mundi que se acha em um manuscripto das obras philo-

sophicas de Guilherme, Abbade do Mosteiro de Hirsau, no século xi.

<5.° Outro monumento cosmographico tirado do mesmo manuscripto.
«6." Figura da Terra (ventis circumdata) copiada do mesmo manus-

cripto.

<7.'' Mappa mundi mui curioso e importante, do século xiv, copiado
de um manuscripto cosmographico inedicto, composto por um author
hespanhol, que obtive da Bibliotheca Vadiana de Saint Gall, na Suissa.

«8.° Mappa-mundi do xi século, copiado de um manuscripto de Macro-
bio, que se conserva na Bibliotheca de Metz.

«9.° Outro Mappa-mundi copiado de um manuscripto do século xni,

que se conserva na mesma Bibliotheca.

«11.° Mappa-mundi do século xii, copiado de um manuscripto da Bi-

bliotheca Nacional de Paris.



*i2." Carta do xv século, copiada do original que se acha na Biblio-

theca de Lucerna.
OBSERVAÇÃO

«Adquiri além destes monumentos algumas listas e noticias completas
de muitas cartas antigas manuscriptas, que existem na celebre Bibliothe-

ca de S. Marcos, em Veneza.
«Muitas outras cópias poderia ter alcançado de cartas mui importantes

se tivesse tido os meios de que tratei no meu precedente Relatório.»

Novembro, 20 (a)— dlll."" e Ex."" Sr. — Permitta-rae V. Ex.* que te-

nha a honra de lhe expor algumas considerações em additamento ás que
expendi no meu Relatório (Officio n.° 85) na parte que diz respeito ás uti-

lidades que resultam da publicação do grande Atlas dos monumentos da
geographia, e do texto que o acompanha.

«As duas mais ricas e poderosas nações da Europa, a Inglaterra e a

França, tem ha annos a esta parte, formado á custa de immensas despesas,

uma coUecção de cópias de cartas geographicas e marítimas antigas para

promoverem, em meu entender, as investigações e estudos scienticos e

históricos, e de outros ramos dos conhecimentos humanos. Mas apezar

dos immensos recursos de que dispõe, os monumentos deste género con-

servados nos dois depósitos destas duas Nações, não encerrara a colleção

dos que já se acham publicados no meu Atlas. Além disto tem esta ulti-

ma collecção a vantagem de poder ser consultada pelas pessoas estudiosas

no seu próprio gabinete, achando-se publicados em um corpo de obra sys-

ematica.

<A esta observação, que me parece mui importante e digna de ser

submettida á consideração de V. Ex.*, acrescentarei outras que em meu
entender não julgo de menos interesse.

«A utilidade de um deposito hydrographico e geographico, como existe

em diversas Nações, foi já reconhecida durante a Regência do Senhor
Rei D. João VI, no primeiro Ministério de D. Rodrigo de Sousa Coutinho,

depois Conde de Linhares. Mas um deposito desta natureza será sempre
incompleto, se se limitar á simples reunião de cartas modernas. Por mais
rica que seja uma collecção desta natureza, será inteiramente desprovida

dos elmentos principaes que consistem nos que mostram as origens e os

progressos da sciencia, e da arte de traçar as cartas terrestres e marítimas

se não possuir as anteriores dispostas por ordem chronologica dos séculos.

<Além do que tenho a honra de ponderar permitta-me V. Ex.* que
acrescente ainda uma consideração sobre a utilidade da collecção que es-

tou publicando.

«Entre as disciplinas do ensino náutico, um dos ramos deste é o da
hydrographia. O ensino desta parte da sciencia será também completo
quando o Professor tiver á sua disposição todos os elementos, desde a

infância da sciencia até á época do aperfeiçoamento moderno.
«Sem a collecção de cartas de que se compõe o Atlas era também

impossível obter-se este resultado. Por esta forma pois poderá Portugal

(a) Officio n." 86, ao visconde de Athouguia. Foi também levado ás Cortes e pu-
blicado em i853, como o n." 85. Toma quasi toda a pag. 44 do aRelatorio».



ter a collecção mais completa que existe neste género, e os Professores

poderão igualmente com o texto explicativo das nossas cartas, quando
estiver todo"pubiicado, formar compêndios para o ensino completo deste

ramo tão importante das sciencias náuticas.

cFinalmente, de todas as considerações nascidas do estudo destas

matérias, resulta a conclusão da immensa utilidade desta publicação, e

para Portugal a gloria de ter sido a primeira Nação que dotou a Europa
e as sciencias com tal collecção, admirada e applaudida pelos sábios de

todas as Nações, apezar de se não achar ainda ultimada.

«Deus Guarde a V. Ex.* muitos annos. Paris, 20 de novembro de i85i.

= 111.""° e Ex.™° Sr. António Aluizio Jervis d'Athogu\a..=^ Visconde de

Santarem.n
1852— Janeiro, 22 (a) — Annuncia que fica preparando uma 5.* re-

messa de livros (í^), «na qual entrará também a dos Mappas e cartas de

que se compõe o Atlas».

Junho, 6 (c)— Respondendo ao despacho ministerial n." 4 deste anno,

no qual se pede que remetta as cartas do Atlas já publicadas, o visconde

de Santarém diz que tratará de «fazer a remessa em occasião segura a

fim de evitar algum extravio destes importantíssimos ducumentos, do que
se seguiria uma perda irreparável.»

Agosto, 25 [a) — Participa que nesta data expediu, pelo Havre, cuma
caixa contendo iSyo folhas do Atlas composto de monumentos geographi-

cos desde o século VI athé ao século XVII Os exemplares que envio

são em preto. Terei a honra de remettcr outras folhas que se vão succes-

sivamente estampando logo que fizer outra remessa dos exemplares do
nosso Atlas.» (e)

Dezembro, 29 (/)'— «O exemplar do Adas de V. Ex.'' ha muito que

(a) Officio ao ministro dos estrangeiros.

(b) Eis a nota das 4 remessas anteriores : 3 caixas com 100 exemplares do 7.° vol. do
Quadro e ?oo exemplares do tomo i." do Corpo Diplomático (officio de 23 de junho de
i85i); 1 caixa com 260 exemplares das Kecherclies, 40 da Memoria e 100 dos tomos
i." e 2.» do Essai (officio de 23 de agosto); 2 caixas, pelo navio «Marivels», com 260
exemplares das Reclwrches, 5o do tomo i." do Corpo Diplomático e 5o do Quadro (offi-

cio de 26 de setembro) ; 2 caixas com livros (officio de 4 de janeiro de i852).

O navio que trazia a S.» remessa de livros, «foi obrigado a arribar a Saint-Vasst,

junto de Cherburgo, em razão do grande temporal que experimentou, e voltou ao Ha-
vre para alli reparar as avarias e depois continuar a sua viagem para esse reino.» (Car-

ta Jo livreiro Aillaud ao visconde de Santarém, inclusa no officio de 3o de outubro de
i85i ao visconde de Athougaia).

No Havre, o capitão do navio, depois de auctorisado pelo tribunal do commercio,
fez vender em leilão aquelles livros, sendo «arrematados por fr. i5o !» (Officio de 4 de
janeiro de i852.

(c) Officio de Almeida Garrett.

(d) Officio ao visconde de Athouguia.
(e) Por esta occasião remette também 100 exemplares do 3." tomo do Essai.
Neste mez de agosto de iS52 é que começou a questão com a Academia Real das

Sciencias de Lisboa por causa da publicação do Corpo Diplomático, de que me occupei
a pags. 20 e seguintes.

O despacho ministerial n ° 10 deste anno ordena ao visconde de Santarém que
envie para a Secretaria um exemplar do Atlas encadernado, para facilitar a coordena-
ção das folhas em papel.

(/) Carta ao visconde da Carreira.



está encadernado. Não o tenho mandado por não ter tido pessoa fiel e

capaz, a quem confiar, conhecendo por experiência o perigo que correm

taes remessas de não serem entregues ás pessoas a quem são destinadas.

Não o introduzi na grande remessa que fiz para a Secretaria de mais de

i.3oo folhas desta collecção em Setembro passado, por motivos que de

certo não poderão escapar á sagacidade de V. Ex.^. Mas esta demora tem
sido mui útil porque pouco a pouco tenho ajuntado novos monumentos,
e se se demora até ao fim de Fevereiro irá quasi completo, pois para

esta época estarão promptos dois dos mais importantes monumentos geo-

graphicos da Idade Media e da época da transição entre os conhecimentos

anteriores aos descobrimentos e ás primeiras navegações dos Portugue-

zes até 1469, isto é, a famosa Carta Catalan de iS-jb, e o grande Mappa
de Fra-Mauro. . .» (a)

1853 — laneiro 29 (b)— «111.™ e Ex.""" Sr.—Na conformidade do Des-

pacho n. 2, que V. Ex.^ se serviu dirigir-me em data de 18 do corrente,

ordenando-me que lhe enviasse uma synopse dos trabalhos da Commissão
de que estou encarregado, desde o meu ultimo Relatório até esta data, a

fim de fazer parte do Relatório do ministério dos Negócios Estrangeiros,

que deve ser apresentado ás Cortes, tenho a honra de levar á presença

de V. Ex.^ o seguinte resumo dos trabalhos a que procedi depois do ulti-

mo Relatório, que tive a honra de enviar a V. *Ex.* nas datas de i5 e io

de Novembro de i85i, sob os Officios n." 85 e 86 (c).

<§ 4." Dos documentos para a Historia dos nossos descobrimentos, e

que ligitimam a posse das nossas Colónias, e mostram os grandes servi-

ços que os Portugue:^es Vieram ás sciencias. Depois do meu ultimo Rela-

tório publiquei o tomo iii do texto explicativo de mais 59 monumentos
publicados em fac-similc no grande Atlas. Neste volume conclui a parte

que respeita á historia da geographia e da cartographia systematica, até

á época dos nossos descobrimentos, mostrando o estado em que se achavam
os conhecim.entos do Globo até á dita época, e tornando assim evidentes

os serviços que os Portuguezes fizeram. No mesmo volume se encontram
1:430 notas e commentarios de historia e de geographia comparadas. O
artigo de um dos mais importantes jornaes scientificos que se publica em
França, a Remie Archeologique, que junto sob n." i, dará a V. Ex.* uma
idéa do conceito que formaram deste volume, e o documento n." 2 (d), o

que fez ura dos órgãos da imprensa periódica dos dois primeiros tomos. O
volume IV da mesma obra que encerra a parte da geographia positiva e

da hydrographia dos ultimo séculos da idade media, e por tanto a explica-

ção e analyse dos monumentos publicados na segunda parte do Atlas,

(a) A 22 deste mez o visconde de Santarém escrevia a Feuquiéres, mandando-lhe
o titulo que este mappa deveria ter.

(i) Officio n." 102, ao visconde de Athouguia. Igualmente apresentado ás cortes e

publicado no «Relatório» de iS53, pags. 45 -47.

(c) Omitto os §1 i.o, a.» e 3.°, que em especial se occupam, respectivamente, do
Quadro Elementar, Corpo Diplomático e Historia Politica das relações diplomáticas de
Portugal.

(d) Não os não reproduzo, por não virem ao meu intento

.
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está já todo redigido e prompto para o prelo. Durante o mesmo período
que deccoreu depois do meu ultimo Relatório reuni infinitos materiaes
para os tomos v e vi, últimos desta obra. Nestes volumes mostro pelos
documentos publicados na 3.* e na 4.^ parte do Atlas os grandes progressos
das sciencias em resultado das nossas navegações e descobrimentos (a).

Pelo que respeita ao Atlas, procedi aos seguintes trabalhos depois do meu
ultimo Relatório.

« I ." Fiz estampar 200 exemplares do Mappa-mundi de Henrique de Ma-
yence, do xii século, dedicado ao Imperador d'Allemanha, de que annunciei
a acquisição e a gravura no meu precedente Relatório, Documento n." 3.°

annexo ao mencionado Relatório. Officio n." 85.

«2." Fiz igualmente estampar 200 exemplares da celebre carta catalã

de iSyS, monumento da maior importância, e que mencionei na lista ci-

tada, documento n.° 3°.

«3." Estamparam-se 200 exemplares do Mappa-mundi de Giovani Lear-
dus, de Veneza, de 1448, de cuja acquisição tratei na mesma lista annexa
ao ultimo Relatório.

«4." Estamparam-se 200 exemplares de uma carta, representando o sys-

tema dos climas e o meridiano central dos árabes.
«5.° Fiz estampar do mesmo modo 200 exempares da folha que encer-

ra o Mappa-mundi de Cosmas, da Bibliotheca do Vaticano e outros monu-
mentos.

«6." Estamparam-se aoo exemplares da grande carta de Fedruci d'An-
cona, do anno de 1497, tirada em fac-simile do original, conservado na
Bibliotheca de Welffenbutt-l.

«Fiz pois estampar depois do meu ultimo Relatório 1:400 folhas, en-

cerrando novos monumentos de que se enriqueceu o Atlas.

Além destas trabalhos gravaram-se as seguintes cartas

:

«i.o As 22 cartas marítimas que restavam por gravar do Atlas ori-

ginal do nosso cosmographo Francisco Rodrigues, da descoberta do qual

fiz larga menção no meu ultimo Relatório, ficando assim restituído a Por-
tugal em fac-simile^ um monumento que a Nação tinha perdido.

«2.° Gravaram-se igualmente as 6 cartas de que se compõe o Atlas
inédito de Vesconti, i3i8.

«3.° Gravou-se também a quarta porção do famoso Mappa-mundi, com-
posto por Fra-Mauro em 1459 por ordem d'El-Rei D. Affonso V de Portu-

gal, e a ultima porção está quasi toda gravada. Espero que este monumento
o mais precioso de todos, poderá ver a luz publica nos fins de Fevereiro pró-

ximo. Afim de adiantar esta publicação mandei já estampar as quatro por-

ções já gravadas deste monumento. Esta carta em que se encontram mais
de mil inscripções históricas e geographicas e algumas muito importantes
relativas aos nossos primeiros primeiros descobrimentos, tem 9 pés de com-
pride e 7 de largura. A copia que o mesmo cosmographo mandou a El-

Rei D. Affonso v já tinha desapparecido no reinado d'El Rei D. Manoel.
Será restituído também a Portugal este grande monumento; e a publica-

ção do mesmo, reclamada por todos os sábios da Europa, e pelo congres-

(a) Vide pag. 34 nota (b).



so scientifico que se reuniu em Veneza, terá Portugal a gloria de a ter fei-

to conforme o magnifico original, prestando também assim um serviço

eminente á historia das sciencias.

€ Depois do meu ultimo Relatório mandei também colorir diversos mo-
umentos para poder enviar a V. Ex.* os exemplares, do mesmo modo que

já em outro tempo enviei diversos para a Secretaria d'Estado. Esta traba-

lho porém, além de ser o mais dispendioso, é ao mesmo tempo o mais

difficil e moroso, não só pelo grande escruplo com que é feito, mas tam-

bém pelo numero extremamente restricto de artistas capazes de o desem-

penhar. Apezar de serem numerososos iliuminadores de estampas e de

cartas geographicas ordinárias, são rarissimos os que têem a capacidade

para illuminar em fac-simile muitos dos monumentos publicados no meu
Adas.

«Seja-me permittido ajuntar aqui a noticia das acquisições que fiz de

novos monumentos para esta obra depois do meu ultimo Relatório.

<i.° Obtive o fac símile de um systema cosmographico desenhado no

X século, que se conserva na Bibliotheca de S.' Omer.
<2.° De um Mappa-mundi do mesmo século, que se conserva na mes-

ma Bibliotheca.

«3.° Adquiri o fac-simile de um Mappa-mundi do xii século, de Lamber-
tus, que se conserva em um manuscripto da Bibliotheca de Wolffenbuttel.

«4.° Fiz copiar na Bibliotheca Imperial de Vienna d'Austria o precioso

Portulano ou Adas marítimo de Pedro Pasqualini, de 1404, composto de

5 cartas coloridas. Este monumento é não só muito importante para a

historia das sciencias geographicas, mas também para provas o estado

dos conhecimentos das mesmas, quasi no momento em que principiavam

as grandes navegações dos Portuguezes, como mostrarei no tomo iv do

texto explicativo.

<5.° Obtive igualmente um exemplar de um importante Mappa-mundi
gravado pelo celebre Alberto Durer, que se conserva na Bibliotheca Im-

perial de Vienna.
<6.° Adquiri também as noticias circunstamciadas e três Portulanos do

século XVI, que se conservam no Museu Civico de Veneza.
€'].° Obtive igualmente a noticia de um globo e de outros Portulanos

dos séculos xv e xvi, que se conservam em Veneza na Bibliotheca da fa-

mília Patriciana de Gradenigo.
«8.° Adquiri ambem a carta original de Solery, cosmographo deMallor-

ca, do xvi século. As cartas deste cosmographo da escola catalã são tão

raras, que só se conhece outra por elle desenhada, que existe em Floren-

ça no Museu do palácio Pitti do Gram Duque de Toscana.
cNão terminarei este Relatório sem participar a V. Ex.* que só me

faltam quatro monumentos para concluir a publicação deste
grande Atlas, e completar esta coUecção.

«Taes são em resumo os trabalhos que tenho feito durante o espaço de

um anno, isto é, desde Dezembro de i85i até fins de Dezembro de i853.

«Não menciono aqui as infinitas investigações que fiz durante o mesmo
periodo, empregando 10 e 12 horas por dia no exame e estudo de obras

e de collecções numerosíssimas de manuscriptos existentes nestas riquis-
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simas Bibliothecas e Archivos, além da constante correspondência que
sustentei sobre estes assumptos.= Deus Guarde a V. Ex.*=Paris, 29 de
Janeiro de i853. — 111."° e Ex.""" Sr. António Aluizio Jervis d'Athouguia
= Visconde de Santarem.i»

Fevereiro, 8 (a)— «O Atlas de V. Ex.* será remettido directamente
pelo Havre, e terei a honra de avisar a V. Ex.* da epocha da partida e

do nome do Navio a fim de que V. Ex.* possa tomar as convenientes

medidas. Com elle irá também um outro para Sua Magestade que já man-
dei encadernar.

Fevereiro, i6—Nesta data pede á colorista que lhe envie as cartas que
ella tem em seu poder para colorir e que vá buscar mais 24.

Abril, 4— A' mesma diz que precisa, com muita urgência, dos exem-
plares da grande carta catalã.

Maio, 12 {b)— Falia do Essai, dizendo: «obra de que já publiquei 3

volumes e um grande Atlas que contem i54 monumentos de aeographia.»

Junho, 21 (c)— Depois de agradecer a remessa do cheíío fac-simile

da carta marinha conservada nos Archivos de Lucerna», e de informar que
todas as folhas de que se compõe o Atlas teera sido tiradas a 100 exem-
plares, diz : Assim para que esta carta possa entrar no meu Atlas será

preciso fazer gravar no alto as indicações que acabo de assignalar, por-

que d'outra forma apresentaria uma anomalia na collecção systematica e

não poderia regularmente classificar se na j." parte (d) do meu Atlas á

qual deve pertencer. . . Agora a época que me convirá ter os exemplares,

permitta-me que lhe diga que bastará que a tiragem se faça d'aqui a 3 ou
4 mezes, época também em que o exemplar do meu Atlas colorido que
lhe é destinado estará prompto, pois que tendo enviado para Lisboa os

que me restavam deste género, é necessário todo este tempo para fazer

colorir um exemplar, visto que não ha senão um só colorista bastante há-

bil que saiba do assumpto e só a quem confio um trabalho tão conside-

rável e tão delicado.»

Julho, 9 (e)— E' para lhe dizer: «que as particularidades da gravura

da carta conservada nos Archivos de Lucerna serão mencionadas no b.° ou
6," volume da minha obra, quando eu der a analyse scientifica desta carta.»

Julho, 18 (/)— Que se imprimam «immediataraente cincocnta exem-
plares de cada uma das planchas do meu Atlas, que tem em seu poder,

especialmente os seguintes: 1°. de Jacques Ferrer, de 1459 (g-); 2." Africa

de Ruich, i5o8 (h) \
3." da carta de Weimar de 1424 (i).. . E' urgente,

pois preciso de mandar exemplares do Adas para o estrangeiro o mais
cedo possível.» (j)

{a) Carta ao visconde da Carreira

(b) Carta ao Dr. H. Lazari, de Veneza.
(c) Carta a Mr. Ziegler de Wintertur (?), da Suissa.

(d) Aqui ha, seguramente, engano. Quereria dizer— 2.» parte.

(e) Ao mesmo Ziegler.

(/) Ao impressor Lamoureux.
(g) E' uma das cartas do Atlas de 1841.

(/i) Uma das cartas do Atlas de 1841.

(í) E' uma outra das folhas do Atlas de 1841.

(» Por despacho ministerial (n.o 10) deste mez de julho de i853, o visconde de San-
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Agosto, 4 (íi)—Envia a Thunot <os títulos para as 4 divisões do meu
Atlas, a fim de as fazer imprimir», {b)

Agosto, o (c) —Manda «fazer a tiragem de 100 exemplares da plan-

cha que encerra o mappa-mundi de Sanuto de Bruxellas». (d)

Agosto 23 (e) — «Pelo artigo que junto, copiado textualmente da Ga-

tarem foi encarregado de colligir todos os documentos e esclarecimentos tendentes a

provar os direitos de soberania de Portugal nos territórios de Cabinda e Molembo e re-

lativamente ás estipulações da Convenção addiccional de 28 de julho de 1817, celebrada

com a Grão- Bretanha. 'D'aqui resultou o opúsculo Demonstração dos direitos que tem a
Coroa de Portugal sobre os territórios situados na costa occidental d'Africa entre o 5.°

grau e 12 minutos e o q.° de latitude meridional e por conseguinte aos territórios de Mo-
lembo, Cabinda e AmBri^, publicado em i855. Lisboa — Imprensa Nacional.

A 12 de julho de i853 Luz Soriano pronunciara na Camará dos deputados um discur-

so sobre a occupação do porto de Ambriz.
(a) Ao impressor E. Thunot.
(i) São os mesmos a que alludiu a carta de 12 de dezembro de i85o, já extractada.

Ei-los :

«Premiere partie — Représentations du système das zones habitables et inhabitables

dessinées pendant le moyen age, pour servir de démonstration aux theories des cos-

mographes de cette période histonque. — Roses des vents, en douze divisions, telles

qu'elles sont figureés dans les manuscrits du moyen age. — Mappemondej et Planis-

phéres, representam la forme de la terre et de ses divisions, dressées depuis de Vl^siè-

cle jusq'au commencement du XV« siècle, antérieurement aux grandes découvertes des

portugais et des espagnols.»

«Deuxième partie. — Portulans, cartes historiques et hydrographiques du moyen
age, antérieurement aux découvertes des portugais et des espagnols effectueés au XVe
siècle.»

«Troisième partie. -- Série de mappemondes a partir de celle du célebre Fra-Mau-
ro, de 1459 jusqu'au XVII^ siècle, destinées a montrer, par leur rapprochement avec les

mappemondes antérieures aux grandes découvertes des portugais et des espagnols (don-

nées dans la premiere partie) les progrès que les explorations maritimes de ces deux na-

tions ont fait faire a la connaissance du globe que nous habitons.»

«Quatrième partie. — Cartes maritimes et portulans postérieures a 1434, époque du
passage du cap Bojador par le marin portugais Gil Eannes, qui constatent les progrès

dus aux découvertes, sur toutes les cotes de TAfrique occidentale, les cotes et péninsu-

les de TAsie méridionale et orientale, et dans les immenses archipels de la mer indien-

ne et orientale jusqu'au Japon.»

Como se vê, os monumentos do Atlas foram classificados em 2 grandes períodos :

o i.° desde o século VI até 1459, o 2.° desde então até o século XVII. Em cada um delles

ha um grupo de mappas-mundi e planispherios, e outro de cartas maritimas e portulanos.

Esta divisão é anterior a 16 de dezembro de 1848, data da Introducção do i." tomo
do Essai, na qual já vem estabelecida e esclarecida

As 14 folhas constituídas pelos 34 mappas-mundi e planispherios publicados até 1846
entram todas na i." Parte; das 23 folhas com cartas maritimas e portulanos igualmente
estampados até esse anno, 6 estampas (8 monumentos) pertencem á 2." Parte e as ou-

tras 17 (i5 monumentos) pertencem a 4.= Parte.

Vide adiante o que se me offerece dizer acerca da estampa em que entra o mappa-
mundi de André Bianco, de 1436, bem como a respeito da folha em que foi estampado
o mappamundo que se encontra na obra de la Salle.

A 3." Parte foi iniciada em 1847 íe não em 1849 como, por erro typographico, se diz

a pag. 86, nota (c)] com uma das 6 folhas do mappamundo de Fra-Mauro, que é de 1459.

As outras duas folhas estampadas em 1847 [nota (á) de pag. io5] pertencem á i." Parte.

Das 16 folhas publicadas em 1849, 12 pertencem á i." Parte, 2 á 2% e 2 á 3.*.

(c) Carta dirigida a Kaeplin.

(d) E' o monumento 64 da lista official de 1849, de pag. 112.

(e) Ao conselheiro Paula Mello.
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zeta Piemonteza, V. Ex.^ verá que sacrifícios estou fazendo para comple-
tar o Atlas de que tanta gloria resulta para Portugal. Muito conviria que
este artigo fosse ahi transcripto nas folhas Portuguezas para que os nossos
compatriotas vissem as grandes despezas em que estou empenhado.» (a)

Setembro, 4 (b)— Ordem a mademoiselle Drouart para colorir o mais
cedo possível algumas folhas do Atlas.

Setembro, 6 (c)— Para que se imprimam Soo exemplares do portu-
lano que pertenceu ao cardeal de Richelieu. (d)

Setembro, 12 (e)— Que vá a casa do visconde buscar um exemplar
do Atlas, para ser immediatamente encadernado, a fim de ser remettido
para Lisboa.

Idem, idem (/")— Para se imprimirem Soo exemplares da folha das car-

tas marginaes (g) e outros Soo da que encerra a carta do Império do oc-

cidente. (h)

Setembro, 16 (2)— Explica os motivos da demora que teve em remet-
ter para a Secretaria as cartas do Atlas e i exemplar encadernado, con-
forme o pedido constante dos despachos n.* 10 de i852 e n." 9 de i8dS.

Em primeiro lugar foi isto devido á mudança do estabelecimento do
livreiro editor Aillaud, de que resultou ter o visconde de levar para sua
casa todas as folhas já impressas, que por isso se misturaram, demandan-
do um grande e demorado trabalho a sua separação, interrompida com a

continua revisão de provas e publicação das obras, investigações e estu-

dos indispensáveis, correspondência etc. A demais, tendo que remetter um
exemplar encadernado, «julguei opportuno que este exemplar fosse, colo-

rido por ser o que se devia guardar como modelo nos Archivos da Secre-
taria d' Estado, e em segundo lugar que fosse o mais completo possível

a fim de diminuir o trabalho de ahi se addiccionar um grande numero de
monumentos que se estampassem depois da sua remessa. Foi, pois, em
consequência disto necessário fazer, por uma parte, imprimir muitos dos
que apenas se achavam gravados, corrigir as provas destas cartas que en-

cerrão, como disse, milhares de nomes, e por outra mandalas colorir, ope-
ração que leva um tempo infinito, pelos motivos que tive a honra de indi-

car no meu officio n.° 102 de 29 de janeiro deste anno ; o que tudo exi-

ge também uma grande, immediata e prompta despeza. Devo alem disto

accrescentar que pela extrema raridade que ha de coloristas capazes de
fazer um trabalho desta natureza com o escrúpulo que elle exige, se não
pode obter um exemplar colorido em menos de 6 ou 7 mezes de tempo.

«Todas estas operações não podem ser feitas ao mesmo tempo por se-

rem de sua natureza successivas, sendo em consequência impraticável que
uma carta se grave, se tirem as provas d'ella, se corrijão e se illumine

(a) Saiu no «Diário do GovernoM do dia 24 de setembro seguinte.

(b) A' colorista.

(c) A Kaeplin.
{d) E' o monumento 108 da relação publicada em l855, adiante.
(e) Ao encadernador Siniier.

(/) Ao mesmo Kaeplin.

(g) São os monumentos 72 a 80 da lista official de 1849.
(h) E' a estampa formada pelos monumentos 81 a 83 desta mesma lista de 1849.

(í) Officio, n.° 112, ao ministro dos estrangeiros (visconde de Athouguia).



ao mesmo tempo, resultando pois de tal impossibilidade que nenlium zelo

nem esforço humanOgpoderá abreviar o tempo indispensável para se fa-

zerem todas estas operações.

«Foi o terceiro motivo desta demora o haver feito não só estam-

par diversos monumentos que apenas se achavam gravados, como dis-

se acima, mas também o ter igualmente mandado imprimir 400 folhas

dos titulos das divisões systematicas de que se compõe actualmente o
Atlas, (a)

«Não escapará, por certo, á penetração de V. Ex.* que sendo esta

publicação inteiramente nova e sahindo por conseguinte da rotina que se

tem seguido desde a invenção da gravara até agora com as publicações;

das cartas geographicas, e Atlas ordinários que andão em venda e nas

mãos de toda a gente, todos os trabalhos da mesma obra não podem ava-

liar-se pelos que se empregão nas ditas publicações de rotina dos moder-
nos e é este também um dos poderosos motivos que torna esta publica-

ção summamente morosa e difficil na sua execução material. > — Em se-

guida participa que vae cexpedir a 10.^ remessa, que se compõe de i:65o

tolhas do Atlas, alem das que encerra o exemplar encadernado e 80 exem-
plares de cada um dos tomos i." e 2.° da minha Historia da Cosmogra-
phia e da Cartographia.» {b)

Setembro, 21 (c) — Observa que nas i:65o folhas do Atlas que
agora vão ser enviadas, estão em duplicado: i.* as 3 folhas do portu-

lam de Pedro Vesconti, de i3i8 (d) \ 2.^ da primeira parte da carta cata-

lã de 1371 (e); 3.* a do mappamundi de Marino Sanuto, de Borgonha;
4.* a do portulano do cardeal de Richelieu (/") ; 6.* a das cartas mar-
ginaes {g)\ 6.* a folha que encerra a carta do manuscripto das obras de

S. Jeronymo (//).— Foram remettidas em duplicado, «para completares
exemplares do Atlas que enviei para a Secretaria d'Estado na remessa
feita no anno passado

Outubro, 4 (?) — Que vá a sua casa tomar medida de uma caixa para

remetter 26 exemplares de cartas do Atlas para o ministério dos negócios

estrangeiros, alem de 80 exemplares do tomo i." do Essai outros 80 do
2." tomo desta mesma obra, e 5o do tomo 8." do Quadro Elementar.

(a) Vide a carta de 4 de agosto deste anno.

(b) Por esta occasião remette também 5o exemplares do tomo 8." do Quadro Ele-
mentar. Não faz agora maior remessa pelos motivos expostos no ofíicio de 5 de junho
de i85i (n.° 87) e approvados por despacho (n.° 6) de 17 deste mesmo mez. Conclumdo,
promette dirigir ao ministro, muito brevemente, um relatório em que exporá circumstan-
ciadamente todas as particularidades relativas á publicação do Atlas desde que concebeu
a idea desta obra e que o governo approvou.

Estas cartas foram seguradas em 6:65o francos (carta do visconde de Santarém a
Moulon, em ig de outubro de iS53).

(c) Officio, n." 1 13, ao ministro. E' um additaraento ao officio anterior.

{d) E' o monumento n.» ii constante da i.^ lista inclusa no officio de i5 de no-
vembro de i85i.

(e) E' o n.° 3 desta mesma lista.

(/) E' o já citado monumento 108 da lista de i855, adiante.

Ig) E' a que começa pelo monumento 72 da lista ofíicial de 1849.
(h) E' a que encerra os monumentos 81 a 83 da lista official de 1849.

(1) Ao livreiro-editor Aillaud.



Outubro, 4 (a) — Que immediatamente lhe envie <a prova colorida
da I.» plancha do portulano de Rodrigues. > (b)

Outubro, 5 (c) — Que mande tirar loo exemplares de cada folha do
portulano de Francisco Rodrigues, de que já lhe enviou as provas. Só fal-
tam os exemplares destas folhas par.a poder expedir uma caixa para Lis-
boa. Que lhe mande 5o exemplares de cada folha.

Novembro, 3 (ci?)— Communica que a remessa a que se refere o seu
otticio de lò de setembro ultimo, foi feita pelo navio «Lusitanie». Depois
accrescenta

:
«Tendo feito estampar depois do meu citado officio as 6 fo-

lhas do Portulano do Piloto Portuguez Francisco Rodrigues, ajuntei á dita
remessa ioo folhas do mesmo Portulano, que enviei na caixa que encer-
ra os exemplares do Atlas, sendo assim o numero de folhas, mandadas
por este occasião, de i :gbo e não de i :65o. , — Acaba por prometter enviar
mais exemplares do Quadro Elementar e das cartas pertencentes ao Atlas
pelo navio que deveria partir no dia i5.

Novembro, i2 (e)—Envia uma prova do mapparaundi de Leardus,
1447 (/h para fazer uma tiragem definitiva de 200 exemplares.

Novembro, 16 (^)-Envia os modelos das outras 5 estampas do por-
tulano de Francisco Rodrigues, para colorir o mais cedo possível. Esperacom impaciência os exemplares da i.- folha do portulano de Vesconti, do
qual recebera ultimamente 4 exemplares das folhas 2.^ e 3.\ Remette 5
exemplares da carta d' Africa de Jacques de Vaulx (h), de que não pos-
sue nenhum exemplar colorido; e igualmente manda 5 exemplares da
carta catalã, de que precisa 2 exemplares coloridos antes do fim do mez

Dezembro, 3 (;)— «As cartas que devem partir consistem em exem-
plares de novas cartas publicadas depois das primeiras livraisons publi-
cadas etn 1842 a 1844 e que completam os antigos exemplares. São emnumero de 980 folhas ou sejam 70 exemplares de 9 monumentos geogra-
phicos dos quaes um em 6 folhas.»

Dezembro, 4 (»—Participa ter acabado de expedir, via Havre, 5o
exemplares do tomo 14.° do Quadro Elementar e i caixa com mais qSo
folhas de cartas que formam 70 exemplares dos 9 monumentos seogra-
phtcos constantes da relação inclusa {k). Estas cartas foram descobenas

{a) A Feuquiéres.

, . lilti Z í' P°""'''"° do piloto portuguez Francisco Rodrigues, indicado no n.» 6 da

fif^K wf" "° °^^'°
"^f

'^ de novembro de i85.. Este portulano foi estampado em6 folhas. Vide carta de j 2 de outubro de i85o.
"•"pauu cm

(c) A Kaeplin.
(d) Officio, n.° 120, ao ministro dos estrangeiros.
(e) A Kaeplin.

(/) E' o monumento 2.° da i.' lista do officio de 1 5 de novembro de i85i
(£') A' colorista.

(h) Carta XVI do Atlas de 1841.
(/) Carta a Moulons.
(/) Officio, n." 124, ao ministro dos estrangeiros.

A . f} f^°
"*" estampas que encerram os monumentos seguintes : estampas a), A), c) d)

rllacão de .SS^ n™'"'°
''' ^' ''^ ''^'=' ^« «^'

í ^) '°^° Já citado monumento'>o8 darelação de ib55; h) com os monumentos 72 a 80 da lista official de i8jo- lí com ntmonumentos 8. a 83 desta mesma lista/» com o monumento 2.» da ,"*'íisVa do oíH-CIO de i5 de novembro de i85. ; k) cem o monumento i." desta lista; /) com os mo-
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e gravadas depois que remetti em outro tempo para a Secretaria de Es-

tado dos Negócios Estrangeiros igual numero dos primeiros exempla-
res do Adas, afim de serem distribuídos pelas Repartições e pessoas que
foram contempladas com as primeiras partes do dito Atlas e para que
náo fiquem transtornados os ditos exemplares. A' medida que se forem
tirando outros monumentos terei a honra de os remetter a V. Ex.*.

«Os multiplicados trabalhos que estão a meu cargo, a continuada cor-

respondência com diversas Bibliothecas e Archivos, principalmente com
Allemanha, Inglaterra e Itália, não me teem deixado um só momento
para poder redigir e enviar a V. Ex." o relatório circumstanciado sobre

esta longa e immensa publicação do Atlas, como tive a honra de annun-
ciar a V. Ex.* no meu officio n." 112. Espero, porém, enviar o mesmo
Relatório antes do fim do corrente mez.»—Em P. S. diz que, depois de

ter escripto este officio, recebeu exemplares da folha que encerra o map-
pamundi de Dijon e outros (a), da qual junta 70 exemplares, prefazendo
assim uma remessa de 1 :o5o exemplares, em vez de 980.

Dezembro, i5 (b)—«Para que o exemplar do Atlas que V. Ex.* tem
fique mais completo, conto mandar-lhe pelo Guerra trez monumentos pre

ciosíssimos que fiz gravar ultimamente, e que são admiráveis não só como
documentos geographicos, mas até como execução caligraphica.> (c).

Dezembro, 20 {d)—Remette o conhecimento e certificado de origem
das caixas de que trata o oííicio do dia 4 e que foram enviadas pelo na-

vio «Paquete do Havre».
Dezembro, 22 (e)—Em post scriptum: «Indiquei lhe a maneira como

deveria collocar no Atlas os Monumentos que lhe mandei pelo Guerra, a

saber— Portulano de Vesconte, i3i8 (3 Planchasj; D." de Richelieu; 6
Portulanos de Rodrigues.— 10 folhas.»

1854. — Janeiro, 8 (/). — Muito estimei saber que as novas cartas do
meu Adas interessarão a V. Ex.^. Elias são com effeito monumentos pre-

ciosíssimos da antiga geographia e muito importantes para a historia dos

progressos da hydrographia. Já tenho outras novas a colorir, e que são

bellissimas. Irão por outra occasião.»

Junho, 6 (g)—A seguir aos períodos já conhecidos, sobre a «Origem
da primeira idea da fundação do Atlas», escreve:

numentos 7, 8, 21, 27, 44, 49, 5o, 5i, da lista de 1849; m) com os monumentos 85 a 90
desta mesma lista; n) com o monumento 10. " da i.' lista de i5 de novembro de i85i.

(a) E' a folha que encerra os monumentos 9, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 45, 46, 47,
48 e 52 da lista de 1849.

(b) Carta ao conde de Lavradio, ministro de Portugal em Londres.

(c) São os monumentos: ii." da i.» lista official de i5 de novembro de i85i (3 fo-

lhas), 108 da lista de maio de i855 (i folha) e 6." da mesma i.' lista official de i85i (6

folhas).

(d) Officio, n.« 125, ao ministro.

(e) Carta ao conde de Lavradio.

(/) Ao Conde de Lavradio.

ig) Officio- relatório, n.» 128, dirigido ao ministro. Deste relatório é o excerpto que
reproduzi a pags. 55-57, '^^o é, o § i.Tespectivo.



Execução pratica da publicação do mesmo Atlas

«A execução pratica d'esta publicação ofFerecia dificuldades immen-
sas. Limitar-me-ei a apontar rapidamente algumas destas.

«I.* A maior parte dos monumentos de que tinha noticia achavamse
dispersos em diversas Bibliothecas da Europa, e por isso era mister muito
tempo para poder obter os Fac-similes dos mesmos monumentos.

«2.* Antes de obter os ditos fac-similes ou as copias era necessário

fazer immensas investigações nos diversos catálogos de Manuscriptos de

mais de 400 Bibliothecas da Europa para saber onde existião taes monu-
mentos, sendo estes exames pela maior parte das vezes infructiferos em
razão da insufficiencia e defeitos da maior parte das indicações dos mes-
mos catálogos, citando estes apenas os códices, os manuseriptos avulsos,

e não particularisando a existência das figuras que se encontram em al-

guns destes representando o Universo^ o Mundo, ou o systema das zonas
habitáveis e inhabitaveis, e outras particularidades.

«Para conseguir pois o exame dos manuscriptos, foi mister sustentar

uma correspondência seguida não só com os diversos Bibliothecarios da
Europa, mas também com muitos sábios, para obter uma infinidade de
noções indispensáveis acerca da genuidade dos Manuscriptos onde os mo-
numentos se encontravam, e outras noticias criticas necessárias.

cS.* Colligidas por fim muitas destas noções, apesar daquellas difficul-

dades, novos e consideráveis obstáculos, vieram oppor-se a que se tiras

sem os Fac-similes dos monumentos. Muitos dos Bibliothecarios aferrados

a antigos prejuízos, e a regulamentos dos tempos Feudaes se negaram
obstinadamente a prestar-se a esta operação, com o pretexto de que sendo
originaes e únicos, a operação de os calcar e a pressão que o desenhador
empregaria os podia deteriorar. Outros vendo pela primeira vez dar valor

scientifico a estas cartas de que té então não tinhão feito caso, e que só

guardavão como curiosidades, pretextarão qoe a gloria da sua nação exi-

gia que fosse publicado pelos nacionaes e não pelos estrangeiros ; outros

emfim, como aconteceu com um monumento precioso, que hoje forma
parte do meu Atlas, e de que existe o original em Inglaterra no Corpus
Christi College de Cambridge, se oppozerão allegando os Estatutos feitos

na Idade Media, que prohibiáo que se tirassem copias dos manuscriptos
que possuia a Bibliotheca !

«Custa na verdade a acreditar que no século XIX se pense ainda a este

respeito como se pensava ha cinco séculos quando os manuscriptos esta-

vão presos com cadeas ás estantes sendo excummungados aquelles que
os tiravão da prisão em que jazião. Foi necessário sustentar uma laborio-

sa negociação por meio de sábios Inglezes com quem tenho a honra de me
corresponder para vencer estas difficuldades.

«Mas estes obstáculos e difficuldades erão ainda inferiores ás que en-
contrei aqui mesmo da parte do conservador das cartas geographicas da
Bibliotheca Imperial desde o momento em que elle vio que eu tratava

de publicar uma obra de tamanha importância e que abrangia a historia
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completa deste ramo de sciencias-, e o ciurae tanto d^elle como de outras

pessoas importantes foi tal, que em uma das sessões da Sociedade de

G-ographia o infeliz Almirante Dumont DurviUe, apezar de ter tido sem-

pre para comigo as maiores attençÓes, não se pôde conter que nao excla-

masíe que era bem desagradável para a sua Nação de ver que um estranr

aeiro publicava uma tal obra em França.
, . , ,

cE com effeito esta grande Nação que está habituada pelos seus im-

mensos recursos, e pelo grande numero de homens aptos para os diversos

ramos das sciencias a emprehender e executar as obras scientiticas e

históricas mais consideráveis, não podia vêr a sangue frio uma similhante

publicação em que não tomava parte, e que publicada na sua capital

elevava' um Padrão de gloria a uma Nação Estangeira, e abria as scien-

cias um thesouro de documentos, e de noticias ate então ignoradas.

íTive pois em consequência disto de conduzir esta publicação nos

primeiros tempos com as maiores cautelas e rodeios, e permitta-se-me a

expressão, empregar nesta a sagacidade e prudência unida á actividade

que um diplomata empregaria em uma difficil negociação.

< Seria mui longo particularisar tudo quanto fiz a este respeito desde

1841 até 1846. Limitar me-hei apenas a dizer que, para diminuir os ciú-

mes de que tratei e para mostrar que não necessitava de me aproveitar

de diversas copias de cartas antigas que existem na coUecçao da Biblio-

theca Imperial, mandei tirar com grande dispêndio, os ditos fac-similes

dos mesmos originaes que se achão em algumas Bibliothecas Estrangeiras.

«Esta foi também uma das causas que me impedirão de seguir, pelo

que respeita á colleccão dos monumentos da 1.^ Parte do Atlas a ordem

chronoloeica, base fundamental de toda a demonstração histórica, e a

publicar estes monumentos á medida que recebia as copias, dando ou

produzindo numa mesma folha os de datas diversas, sendo também por

outra parte obrigado a fazer por esta forma a mesma pubhcaçao em

razão da urgência que delia havia, e das recomendações que acerca desta

me havia feito S. Ex.^ o Sr. Ministro dos Negócios Esirangeiros, tornan-

do-se assim impraticável dar uma numeração regular ás folhas^ conforme

se pratica com os Adas ordinários, nem mesmo uma numeração provisó-

ria visto que cada dia se ião descobrindo novos monumentos que deviao

formar parte do mesmo Atlas. Alem disto para coUocar os mesmos mo-

numentos na sua rigorosa ordem chronologica nas folhas seria mister telos

coligidos todos, e depois disto fazel-os gravar, mas este arbítrio tinha por

infallivel resultado: i.° que se não poderia publicar o Atlas senão ib ou

20 annos depois dos monumentos todos coUigidos, depois emfim do LrO-

verno ter approvado, e mandado fazer esta publicação. 2. o de dar neste

grande intervallo de tempo, a opportunidade a outros Governos para pu-

blicar senão toda pelo menos uma grande parte destes monumentos em

consequência de se conhecer em toda a Europa que eu os colhgia para

os publicar systematicamente, ficando assim Portugal privado de tantas

pecas justificativas dos seus direitos e que reumdas attestao os seus tei-

tos, e proclamão a sua antiga gloria. 3.° o risco de vida, que eu podia fal-

tar, e ficar assim o fructo de tantos trabalhos, investigações, e oespesas

perdido pela impossibilidade que outrem teria em pôr em pratica esta
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publicação, antes de eu lançar as bases systematicas delia, como actual-

mente se achão lançadas.

«Dois arbitrios se me aprcsentavão para de algum modo remediar os

inconvenientes acima indicados, i." Fixar as épocas em que forão feitos

ou desenliados os monumentos, e indicar as ditas épocas no alto da fo-

lha. 2.° tirar poucos exemplares, para depois com o tempo, e com o au-

xilio da subvenção successiva que fosse recebendo, ir renovando por meio

de novas gravuras as folhas, e ir coUocando então os monumentas da i.^

Parte na sua ordem chronologica regular, como direi mais explicitamente

em outro logar.

«No entretanto tendo adoptado o primeiro arbítrio, a clasiflcação

systematica das folhas em cada uma das quatro divisões ou
Partes de que se compõe o Atlas, se torna fácil lendo-se a in-

dicação clironologica escripta por cima de cada um dos monu-
mentos, e principalmente pela natureza dos mesmos monumen-
tos, saltando aos olhos de quem prestar attenção que um Mappamundi an-

terior aos descobrimentos dos Portuguezes no XV século pertence á i
."^ Par-

te e alem disto por este methodo também cada folha que ulteriormente se

fosse publicando se podia collocar na sua respectiva divisão pela época in-

dicada, e pela figura, ou representação do monumento, como expliquei na

Introducção do Tomo i." do Texto explicativo do mesmo Atras(i).

«Antes de principiar esta publicação outro objecto me preoccupou, e

foi este o de assentar se os monumentos deverião ser gravados sobre co-

bre, ou sobre pedra. Posto que a minha opinião o podia decidir, convo-

quei todavia 5 dos principaes gravadores desta capital, e que gravão pe-

los dois methodos, os quaes depois de debaterem a matéria, assentarão

que, posto que a gravura sobre cobre offerecesse a vantagem de dar

maior perfeição ás linhas dos rumbos dos ventos do que sobre pedra, e

de se poderem tirar todos os exemplares que successivamente se quizes-

sem dar á luz, e reproduzir, o que não acontecia com a lithographia, com-

tudo, para a reproducção em Fac-simile a lithographia era preferível, por-

que se podia reproduzir melhor o Fac-simile do monumento geographico

do que sobre o cobre, que por mais perfeita que fosse a gravura só re-

produziria uma copia mas não um verdadeiro Fac-simile^ e corroborarão

isto com diversas rasÕes theoricas que não refiro para não cançar a beni-

gna attenção de V. Ex.^.

«Decidio-se por fim que alguns dos monumentos que erão menos com-
plicados poderião ser reproduzidos sobre cobre, o que effectivamente ado-

ptei para um certo numero delles de que conservo as laminas de cobre.

«Resolvidas estas difficuldades mandei logo gravar os primeiros monu-
mentos para servirem de demonstração ao texto das Recherches^ e tal em-
penho puz nisto que em 14 de julho 'dei84i já se achavão gravados 14 (a)

(i) «Le classement systematique» etc. até «se trouvant toujours indiquée». — (In-

troduction au T. i de TMistoire de la Cartographie, p. LXXXIV).
(í7) Na pag. 18, nota (i) do já conhecido opúsculo Examen das assertions contenues

dans un opuscule intitule «sur la publication des monuments de la géographieu, publié

au móis d'Aoút 1847, diz o visconde de Santarém :

«Voice la liste des monuments de Mon Atlas, qui étaient déjà graves le 22 fé-
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e até i8 de fevereiro do anno seguinte de 1842 (a) fiz gravar 16 outros,

de maneira que quando as Recherches forão dadas á luz aparecerão acom-
panhadas de um Atlas encerrando 3o monumentos, que pela maior parte

pertencião á hidrographia da carta occiiental d'Africa, afirn de pi ovar o

objecto principal d'aquella obra, a saber a prioridade dos descobrimentos

na Guiné, e os direitos da Coroa de Portugal nos territórios que nos eram
disputados.

cAlém dos motivos que acima expendi, julguei também, que posto que
as doctrinas expostas nas Recherches devião espalhar-se e ter, como tive-

rão, um grande numero de leitores nas diversas partes da Europa, que não

aconteceria o mesmo com os monumentos geographicos da Idade-Media,

reproduzidos no Atlas, os quaes só poderião ser bem comprehendidos por

um pequeno numero de verdadeiros sábios e que estes mesmos necessita-

rião de um outro texto explicativo, e de commentaríos indispensáveis para

poderem com o auxilio destes estudar os monumentos, cuja nomenclatura

e legendas, escriptas pela maior parte em latim bárbaro, e em caracteres

gothicos cheios de abreviações, tornavão ainda mais difficil a intelligencia

dos mesmos monumentos.
«Pensei (e era até o parecer de muitos sábios) que sendo esta sciencia

inteiramente nova, para que se generalisasse seria mister tempo e que isto

só teria logar principalmente quando os professores da historia das Scien-

cias, nas grandes universidades da Europa, principiassem a explicar a scien-

cia geographica e a historia e progresso dos descobrimentos marítimos

pelos monumentos publicados no meu Atlas.

«E com effeito já no anno de 1843 a 1844 o sábio Professor desta

sciencia na Universidade de Paris, Mr. Guigniaut, Membro do Instituto, em-
pregou, e se serviu das minhas cartas e do texto explicativo nas suas li-

cções na mesma Universidade.

vrier 1841, prés de six móis avant que M. Jomard eut pense à me communiquez son

prójet.
1." Fragment de la carte de Pizzigani de 1367;
2.» Carte catalane de iSyS (fragment);
3.» Carte Pinelli de i38o â 1400 (fragment);

4.» Carte d'Andrea Bianco, de 1436 (fragment);
5." Planisphère du même cosmographe (fragment);
6." Mappemonde de Fra-Mauro (fragment);

7.° Carte de Graciozo Benicasa, de 1467;
8.° Carte de Juan Martines, de 1567;
Q.° La grande et magnifique carte d' Afrique de Juan de la Cosa, pilote de Golomb,

de ifoo;
10.° La mappemonde des Chroniques de Saint-Denis;
11° La mappemonde de Pomponius Mela, de la blbliothèque de Reims, de 1417;
12.° L'Afrique du globe de Martin de Behaim, de 1402;

iS." La grande carte espagnole d'Afrique, de 1527, qui se trouve à la bibliothèque

de Weimar;
14.° La carte d'Afrique de Jacques de Vaulx.
Ce fait est constate par les quittances du graveur, M. BoufTard, datées du 22 fé-

vrier 1841.»

(a) Neste dia houve sessão na Sociedade de Geographia de Paris e nella o visconde
de Santarém ofTereceu o seu Atlas composto de 3o monumentos («Bulletin», pag. 160)

e Examen pag. 21, in fine.)
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«Sendo pois mui restricto o numero das pessoas que na Europa esta-

váo no caso de comprehenderem immediatamente os ditos monumentos,

assentei, não só por este motivo mas muito principalmente pelo que acima

indiquei, de não fazer estampar mais de Soo exemplares de cada tolha,

tencionando ir successivamente tirando mais exemplares á medida que as

doctrinas destes novos estudos se fossem propagando na huropa.

«Mas bem depressa fui obrigado a renunciar este plano por depenaer

inteiremente da continuação da subvenção dos b contos de reis e da regu-

laridade dos pagamentos, sem o que não podia fazer face as anticipaçoes

que taes obras trazem comsigo e que são mais inevitaves do que as qne

necessitão as de outra natureza menos dispendiosa, pois ho)e se acna

provado que taes anticipaçÕes são inevitáveis principalmente quando se pu-

blicão muitas obras ao mesmo tempo, e que sem as ditas antecipações

seria impossível publicar mais de uma ao mesmo tempo.

«Para dar a V. Ex.'^ uma idea deste negocio e do gravíssimo transtor-

no, e perturbação que veio causar o corte da subvenção a esta e outras

publicações simultâneas, a saber do Quadro das nossas Relações Diplo-

máticas, da outra obra do Corpo Diplomático ou dos Tratados com as

Potencias estrangeiras, e do texto explicativo do Atlas, e do mesmo Atlas

pelo que respeita ás antecipações, direi que o Institituto de França sendo

riquíssimo, e dispondo de immensos recursos pecuniários, o Secretario

Perpetuo da Academia a que tenho a honra de pertencer declarou o se-

guinte no seu ultimo Relatório, que se imprimio na forma do stylo e ae

que deu alguns trechos o Jornal dos Debates de 28 d'Agosto do anno pas-

sado e que trancrovemos textualmente: «Les antecipations d une annee

sur l'autre sont toujours inevitablcs, quand ils'agit de livres en cours

™«FoT?untamente o que me aconteceu quando teve logar o fatal e ines-

perado corte dos seis contos de Reis da subvenção que me tinha sida vo-

tada pelo Parlamento e sanccionada solemnemente na Lei do orçamento,

somma que eu empregava na publicação de quatro obras.

«No mesmo Relatório do Secretario Perpetuo da Academia, de que

acima trato, se acha provado que são neccessarios 6 annos para a impres-

são de um volume de folio, 3 para a de 4.» e dois para a d 8. e a des-

peza orçada para cada uma das primeiras em 5o:ooo francos e para as

d'8.'' perto de 34:000 francos equivalentes a 6 contos de Rs. com pouca

'

Tl^l^sta destes cálculos feitos pelos Administradores das Academias

de que se compõem o Instituto, permitta-me V. Ex.» que diga, que eu

tenho publicado nos períodos marcados no dito Relatório comparativa-

mente mais volumes do que a mesma Academia do primeiro corpo scien-

tifico da Europa, tendo de mais a mais publicado ao mesmo tempo muitos

monumentos geographicos, publicação que exige uma grandíssima despe-

za. Não escapará por certo á penetração de V. Lx." que um tal resulta-

do não o obtive sem fazer grandes, e continuadas despezas exedentes á

somma votada annualmente e que só podem ser saldadas successivamente

pelas sommas dos annos anteriores. - • -j-

«O corte repentino, e inesperado da 3.^ parte da subvenção coincidio



i36

com as indispensáveis antecipações feitas com as publicações do anno
antecedente ao dito corte, e veio lançar assim uma grande perturbação
nas que estavão em via de publicação, aggravando-se mais aqu.-:lla fatal
deliberação com o constante atrazo de perto de dois annos das três par-
tes que restavão, tornando asim impossível a publicação simultânea das
diversas obras que estou encarregado de publicar.

«Estes funestos resultados foram mesmo em parte reconhecidos por
um voto escripto de um dos homens mais instruídos que se oppoz com
muitas e incontestáveis razões a similhante corte, concluindo o seu dito
voto pelas seguintes palavras. . . «E não mostremos á Europa que, quan-
do ella applaude os nossos esforços, e nos anima com a approvação que,
por muitas bocas, tem dado a estas obras, se diminue o subsidio con-
cedido para ellas e á custa do qual estão despezas encommendadas.»

aFui pois obrigado no anno de 1846 era que teve logar o dito corte a
suspender a publicação de outros volumes do Corpo Diplomático e a pu-
blicar por partes o Atlas, quando aliás deviam estas obras ser publicadas
ao mesmo tempo, bem como os volumes do Quadro das Relações Diplo-
máticas. Finalmente para continuar a publicar os volmes VI, VIII e XIV do
mesmo Qitadro e continuar a publicar os monumentos do Atlas fui obri-
gado a suspender a publicação dos volumes 4.°, 5.° e 6.° do texto do mes-
mo Atlas.

«Tendo mostrado assim que as antecipações são inevitáveis, mostra-
rei agora com um exemplo irrefutável que a menor alteração, mesmo no
preço do papel, produz uma alteração e diminuição infallivel em o nume-
ro dos exemplares dos obras que se imprimem.'

«No anno passado tratou-se aqui de uma proposta de Lei em conse-
lho de Estado sobre o imposto de alguns cêntimos sobre o papel para ser
apresentada ao Corpo legislativo. Tendo este negocio transpirado, produ-
ziu um grande alarido e os editores e livreiros de Paris fizerão uma re-
preseutação contra o dito imposto, representação que fji sustentada mes-
mo pelo Jornal dos Debates. Provarão aquelles de uma maneira incontes-
tável que tal imposto obrigaria os editores, e autores a tirarem somente
5oo exemplares de cada obra que publicassem, e mostrarão igualmente o
quanto isto era contrario a todos os princípios, conveniências, e utilidades
das Sciencias e das Lettras, e aos interesses nacionaes, e conseguirão que
a proposta ficasse, pelo menos por agora, sem effeito.

«Perrnitta-me V. Ex.^ de observar, que, se pois um imposto tão dimi-
nuto devia produzir taes resultados, quaes devem ter sido os produzidos
pelo corte que se me fez da 3.* parte da subvenção durante o espaço de
8 annos

!

«Abstraindo as tribulações, e desgostos pessoaes que isto me causou,
mencionarei apenas, e mui resumidamente os seguintes resultados quanto
á publicação: i." a diminuição, desde aquella época, de 14 contos de reis
e o atraso de 6 nos pagamentos impossibilitarão-me de publicar nestes 8
annos vinte volumes daquellas obras, o que teria feito se tivesse tido aquel-
les fundos á minha disposição. Os 5 volumes do Corpo Diplomática que
encerra os nossos Tratados, e outras transações obrigatórias com Hespa-
nha achar-se-ião já publicadas, bem como o i." volume da mesma obra
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dos nossos Tratados com a França, e os dois primeiros dos actos do mes-
mo género celebrados com Inglaterra.

«Durante o mesmo período de tempo teria igualmente publicado o

vol. IX do Quadro que termina as nossas relações com a França, e os 4
da mesma obra relativos ás relações com a corte de Roma e com as Po-

tencias da Península Italiana. Teria igualmente publicado os volumes XV,
XVI, XVII com a Inglaterra, e não teria assim a necessidade do serviço

exigido que se fizesse um salto, interronpendo a ordem desta publicação.

«Teria igualmente dado á luz os três volumes que restão do texto ex-

plicativo do Atlas, e teria assim concluído este grande obra, que apezar

de se achar ainda incompleta tem merecido tanta admiração em honra de

Portugal na mesma douta Allemanha, como se mostra por um grande
numero de publicações e pelos mui distinctos trabalhos do Professor de
Phisolophia da Universidade de Berlim M. Fredericus Pertz, pelos do
Professor Wuttuke da Universidade de Leipzig, e por outros, e sobretudo

a do sábio mais eminente neste ramo das sciencias, e cuja auctoridade é

hoje universalmente reconhecida, do celebre Professor Carlos Ritter, como
V. Ex.* verá pela copia da carta junta a este officio confidencialmente.

«2." A da perda de um tempo precioso, tendo-se em razão de tal corte

privado a historia da nossa diplomacia e estudo delia d'immensos auxílios

e d'importantes subsídios de que poderião tirar proveito aquelles que se

consagrão á dita carreira, tendo também resultado daquella malfadada
medida graves inconvenientes para as nossas negociações pela demora da
publicação d'alguns dos volumes, de que são subejas provas as que sus-

tentamos com uma das principaes nações da Europa (a).

«A' vista do que deixo exposto, estou certo que V. Ex.*, pela sua

equidade e madureza do seu juízo reconhecerá que o corte que se fez, longe

de ter sido uma economia, antes procrastinou a publicação destas obras,

e foi contraria aos interesses nacionacs de uma ordem mui elevada no es-

tado actual das ideas do século em que vivemos e em que todos as nações
publícão sem cessar tudo quanto pode concorrer para a sua gloria e re

reputação no mundo.
«Foi o mesmo corte causa igualmente de se não ter podido continuar

a fazer uma tiragem maior das folhas do Atlas do que a primitiva do nu-

mero de tresentos exemplares.
«Conforme as instrucções que recebi de S. Ex.* o Sr. Ministro dos

Negócios Estrangeiros, aquella publicação e o texto explicativo foi compos-
to e escripto em Francez por ser a lingoa geral, e isto com o fim de se

propagar nos países estrangeiros a demostração dos factos importantíssi-

mos que provarão os nossos direitos que aliás nos erão disputados.
«Foime dada carta branca, e faculdade pelo mesmo Sr. Ministro

para dístaibuir como entendesse os exemplares das ditas 'obras, pelas

Bibliothecas da Europa e pelas pessoas que entendesse e em dois minis-

(a) Convém saber que este Relatório não foi publicado, nem levado ás Cortes. E' um
dos documentos por mim copiados dos vols. manuscriptos originaes do 2." Visconde de
Santarém actualmente em poder do seu representante.—Vide pag. 37, nota (b).
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terios differentes recebi a honrosa approvação do que a este respeito

havia praticado.

«Tendo pois sido estas obras redigidas e publicadas em uma língua

estrangeira para se conseguir o patriótico fim acima indicado, era evidente

que não fossem destinadas, segundo a politica, e as ordens do Governo
para serem consumidas em Portugal.

«Tenho entretanto remettido até agora para a Secretaria d'Estado
dos Negócios Estrangeiros, i:3õõ exemplares das ditas obras compostas
e publicadas em Francez, e 6:485 folhas das cartas que formão 122 exem-
plares do Adas, alem do exemplar encadernado do mesmo.

«Mandei alem daquelles diversos outros exemplares para a Academia
Real das Sciencias de Lisboa, para o archivo, e para as personagens indi-

cadas na lista n.° i,e dei alguns exemplares aos Ministos de SuaMagestade
acreditados nas cortes de Londres e Paris por terem de tratar negociações
e reclamações muitas vezes relativas aos territórios pertencentes aos

domínios da Coroa de Portugal.

«O numero dos Atlas dados ás personagens de que trato acima foi de

17, sendo assim o numero de exemplares mandados para Portugal aos ahi

residentes a quem os enviei e aos Ministros residentes nas duas cortes

que mencionei, de 179 exemplares.
«Quarenta outros exemplares do mesmo Atlas forão disrribuidos por

Bibliothecas, e sábios estrangeiros em vista das ordens que recebi e em
que se me deu a faculdade que acima mencionei. A distribuição destes

vai designada na lista N.° 2.

«Dezasete exemplares forão por meio de livreiros; e do seu valor

estimativo aproximadamente calculado, trocados no mesmo valor por livros

raros que me eram indispensáveis (muitos dos quaes vierão da Allemanha)
para os commentarios, e composição do texto explicativo do mesmo Adas;
tendo este arbítrio tido também a grande vantagem de fazer mais conhe-
cida na Europa esta publicação e as doctrinas delia em favor dos nossos

direitos e gloria.

«Tal é o que resulta dos assentos e notas e mais documentos que exa-

minei.

«Se V. Ex. me fizer a mercê de me permittir que lhe dirija uma
exposição motivada com o meu parecer relativamente aos exemplares que
ainda existem, teria honra d'entrar em maiores pormenores sobre este im-

portante assumpto, bem como sobre as tiragens dos últimos monumen-
tos gravados que ainda não estão feitas, sobre os monumentos gravados

sobre cobre, sobre as pedras lithographicas que se poderão conservar,

e outras matérias relativas a este objecto.

«Em breve terei a honra de fazer uma remessa de outra porção de

exemplares- dos Tomos VL" e VIL" do Quadro Elementar, e de algu-

mas das cartas mencionadas na lista que acompanhou o Despacho de
V. Ex.% N." 2.

«Deus Guarde a V. Ex. m."" a.\ Paris, 5 de Junho de 1854.

—

111."" e Ex."" Sr. Visconde d'Athouguia.

Visconde de Santarém,

i
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P. S.

«Permitta-me V. Ex. que tenha a honra d'acrescentar que pela nnuita

extensão deste officio, não tratei dos motivos que fizerão reunir a coUe-

ção das primeiras cartas que acompanharão a publicação das Recherches
com as colleções ulteriormente dadas á luz, formando hoje um só e único
Atlas. Em outro officio terei a honra d'informar a V. Ex. destas particu-

laridades.

Visconde de Santarem.t

Lista n.° I {a)

€2 —Exemplares mandados a S. Ex." o Sr. Rodrigo da Fonseca Maga-
lhães, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, sendo um para
o Ministro dTnglaterra.

c3 — Um ao duque de Palmella e mais 2 que me pediu quando esteve em
Paris para os dar a dois estabelecimentos públicos em Inglaterra.

xi — Para a Academia Real das Sciencias.

«I — Para o Secretario Perpetuo da mesma Academia.
* I — Para S- Ex.* o Sr. José J. Gomes de Castro hoje Visconde de Castro.
« I — Com destino para o Real Archivo da Torre do Tombo, que mandei

com os 70 exemplares que forão remettidos para a Secretaria

d'Estado [b).

«I — Que dei a S. Ex ^ o Sr. Conde de Lavradio (c).

«I — Outro que enviei para Lisboa com destino para S. Ex." o Cardeal
Saraiva.

«I— Mandado ao Barão de Moncorvo, Ministro de Sua Magestade era

Londres.
«2— A S. Ex." o Sr. Visconde da Carreira, Ministro em Paris, e outro

que o mesmo Ministro remetteu officialmente a Mr. Guizot então
Ministro dos Negócios Estrangeiros.

ti — Ao Barão de Renduffe, Ministro de Sua Magestade em Paris.
«I — Ao seu successor o Conselheiro Paiva Pereira.

«2— -A^o Ministro do Brazil então residente em Lisboa.

17 exemplares.

Lista n.° 2

«2 — Exemplares para o deposito do Ministério da Instrucçao Publica,
na conformidade da Lei deste Paiz, sendo um para a Bibliotheca
Nacional, hoje Imperial.

<i — Exemplar por mim apresentado e dado ao Instituto de França,
segundo o estylo.

«I — A' Sociedade Geographica de França.

(a) A relação publicada a pags. Zji e 376 do «Boletim da Soe. de Geog.de Lisboa»,
de outubro de igoí, é um resumo incompleto desta lista e da seguinte.

(b) Neste Archivo foi-me certificada a não existência de tal e.\emplar; nem consta
que ah! desse entrada.

(c) Deve ser o que foi adquirida, em leilão, pela Sociedade de Geographia de Lisboa.
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-Ao Barão Walckenaêr, Secretario Perpetuo da Academia, e um dos

Sábios, e primeiros Geographos da Europa, a quem era devido

por me ter permittido tirar os fac-similes dos monumentos preciosos

geographicos que possuia e que fiz gravar para o meu Atlas,

A Navarrete, Presidente da Academia Real das Sciencias de Madrid,

tão celebre na Europa pela sua formosa collecção de Viagens dos

Hespanhoes e director do Deposito hj^drographico de Madrid.
• Outro para o Moniteur Uviversel^ conforme o uso, a fim de que

este importante jornal desse conta, como deu, desta obra, e do
fim para que era destinado.

A Mr. D'Avezac, Archivista da Marinha, geographo relator da Socie-

dade Geographica, e por me ter franqueado os riquíssimos Archi-

vos da Marinha de França, onde colligi muitas noções e documentos
das nossas relações com este paiz.

• A Mr. Thomaz Wright, Secretario do Carabden Society de Lon-
dres, do Instituto de França, auctor de muitas obras de grande

valor e que sendo meu correspondente em Londres me alcançou

as necessárias licenças para fazer copiar e tirar os fac-similes de
diversos e importantíssimos monumentos geographicos que existem

naquella capital.

Exemplar enviado á Academia Real das Sciencias de Berlim, hoje

a 1.* Academia da Europa depois deste Instituto.

-A' Sociedade de Geographia de Berlim.

•Ao illustre Geographo o Professor Carlos Ritter, de Berlim.

-Ao Barão de Humboldt, o sábio mais encyclopedico que hoje existe,

e a quem devo ha mais de 3o annos communicações de interesse

scientifico e relações litterarias.

-A' Academia Imperial das Sciencias de S. Petersburgo.

-A' Sociedade Imperial Geographica de Petersburgo.

-A La Sagra, Membro Estrangeiro deste Instituto, em troca da sua

magnifica obra sobre a Ilha de Cuba e de muito valor, de que eu

necessitava para diversos commentarios do meu texto explicativo

na parte relativa á America. Esta obra foi publicada á custa do

Governo Hespanhol.
-Enviado ao Instituto Histórico do Brazil.

• A Januário da Cunha Barbosa, Secretario Perpetuo do mesmo
Instituto.

-Ao Visconde de S. Leopoldo, Presidente do mesmo Instituto.

-Ao celebre geographo Eryés.

PJRoyal Geographical Society de Londres.

-Ao Secretario da mesma Sociedade, o sábio coronel Jackson, que
concorreo para que eu podesse obter a licença, e as copias e fac-

similes de diversos monumentos para o meu Atlas.

-Para Turim.
-Para Toscana.
-Para Vienna d' Áustria.

-Para Nápoles.

-Para Veneza.
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«i — A Mr. Letronne, um dos sábios mais eminentes de França, para

fazer o relatório scientifico desta obra no Journal des Savants.

«I — A Mr. Berthelot, geographo, e Secretario da Sociedade Geographica
de Paris para dar conta como fez desta obra, e dos fins delia.

ti — A' Bibliotheca da Marinha.
<l — Ao Marquez de Fortia que não só possuia a mais numerosa Biblio-

theca particular de Paris franqueada a todos os estudiosos que
elle com douta liberalidade admittia, mas também por ter posto á

minha disposição mais de Soo cartas modernas que possuia desde

as de Sanson, e Delisle até aos nossos dias, colleção de que muito

me aproveitei para diversas discussões de geographia comparada.
«I — Ao professor Wappaus, que escreveu um livro muito importante

sobre o nosso immortal Infante D. Henrique, e que deu conta

circunstanciada das Recherches e do Atlas, e da importância destas

obras nos Annaes da celebre Academia das Sciencias de Gottinga,

e na Gaveta Litteraria de Berlim.

<i — Ao Dr. Bandivel, do Foriíig Office de Londres, que escreveu ura

muito erudito e sábio artigo em favor dos nossos direitos publica-

do no Foring Quartel/ Rewiev fundado nas minhas Recherches

e no Atlas.

€1 — Aos Annales des Voyages pela importância deste jornal scientifico

especial e de que tratei no meu relatório de 3o de Novembro
de 1849.

«I — Ao celebre orientalista Eugénio Burnouff para se servir nos seus

trabalhos geographicos sobre a antiga geographia da Ásia, e por
ser um dos homens mais eminentes do Instituto.

ai — A Mr. Lajard, antigo Ministro de França na costa da Pérsia e em
Berlim, Membro do Instituto, que em trabalhos muito importantes

se serviu desta obra em proveito da sciencia pela publicação que
fez e por ter delia tratado em Memorias que formão hoje parte

das do Instituto.

fi — Ferdinand Denis, Bibliothecario de Santa Genoveva, a quem devia

o Fac-simile de um importante Mappamundi que fui copiar em
Mss. daquella Bibliotheca do tempo de Carlos o Sábio, sendo além
disto o mesmo litterato um dos homens que neste paiz mais se

tem occupado de Litteratura Portugueza, e que tem tratado das

Recherches., e do Atlas em diversas publicações.

40 exemplares,
tEstes exemplares forão distribuidos anteriormente a 9 d'Abril de

i85i.

«Depois desta época não dei destino particular a nenhum exemplar
do mesmo Atlas.

Julho, 9 (a)— «111,™" e Ex."" Snr. —Conforme o que tive a honra de
annunciar a V. Ex.* no meu officio 128, vou expor os motivos que fizeráo

reunir a collecção das primeiras cartas que acompanhavão a publicação

(íi) Officio, n." 129, ao ministro dos estrangeiros.
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das Recherches sur la priorité des découvertes des Portugais en Afrique

com as collecções ulteriormente dadas á luz a fim de formarem um só e

único Atlas.

tA collecção principal das cartas primeiramente publicadas com as

Recherches tinha por fim especial demonstrar: i.° que em nenhuma carta

anterior á passagem do cabo Bojador pelos Portuguezes, se via marcada

a costa d'Africa occidental ao Sul do mesmo cabo. 2° que só depois dos

descobrimentos dos Portuguezes a dita costa principiou a ser marcada nas

cartas marítimas. 3." que em consequência das mesmas descobertas os

Portuguezes encherão as suas cartas de uma nomenclatura por elles im-

posta ás localidades que descobrirão, 4.° que todas as nações marítimas

da Europa adoptarão a mesma nomenclatura copiando as Cartas Portu-

guezas. 5.° finalmente, qne os nomes francezes de Petit Dieppe e de

Sestro Paris com que argumentavão os nossos adversários, se não encon-

trarão nas cartas Francezas e mesmo nas dos hvdrographos Dieppezes

anteriormente ao anno de i63i, provas estas evidentes de que os maríti-

mos Dieppezes não tinhão frequentado aquellas costas no século XIV como
pretendião alguns escriptores Francezes modernos.

cAqueila primeira collecção pois compos-se de carias hfdrographicas

para servirem de provaa á demonstração d'aquelles pontos, e só publiquei

então uns pequenos numero de Mappamundi anteriores aos nossos des-

cobrimentos para demonstrar de uma maneira mais peremptória, que mes-

mo nas representações geraes da Terra anteriores ás ditas descobertas na

costa occidental d' Africa, a dita costa se não achava indicada ao Sul do

Bojador, e além do dito Cabo não tinha sido conhecida dos cosmographos
europeos senão depois dos mesmos descobrimentos dos Portuguezes.

fMas depois da publicação das Recherches tcrnava-se evidente (pelas

indicações que delias se tiravão) a necessidade e sobretudo a utilidade de

completar aquella publicação não só pelo interresse scientifico mas muito

principalmente pelo da utilidade e gloria Nacional. Convinha pois esten-

der a mesma demonstração não só á parte occidental d'Africa mas tam-

bém a oriental e á Ásia e em geral ás regiões descobertas pelos nossos

navegadores, convinha igualmente mostrar qual tinha sido o grande pro-

gresso que as sciencias tinhão feito em consequência dos mesmos desco-

cobrimentos, publicando todos os monumentos geographicos anteriores

aos mesmos descobrimentos que provavão o estado de ignorância dos

cosmographes e dos geographos da Idade Media, e reproduzir os poste-

riores aos ditos descobrimentos que provarão que os Portuguezes pelas

suas navegações, e pelas cartas que construiião, derão a conhecer quasi

metade do globo até então ignorada da Europa.

<Logo pois que publiquei e completei a collecção dos Mappamundi ante-

riores aos nossos descobrimentos (Parte i .^ do Atlas) e que principiei a publi-

cação da 2.* collecção (Parte 2.") e finalmente a 3.^ collecção composta de

Mappasmundi posteriores aos nossos descobrimentos (Parte 3.') tornava-se

evidente que as duas collecções de cartas hjdrographicas^T'iíne\TaimQnx.t
publicadas com as Recherches vinhão em rigor a formar a parte 2.* do

Atlas e as hydrographicas posteriores aos nossos descobrimentos do XV."

século a totalidade da 4.* Parte do mesmo Atlas fazendo assim e com-
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pondo um todo completo, e em que se provava não só o objecto especial

das Recherches^ a prioridade dos descobrimentos na Guiné, mas também
a generalidade das descobertas.

«Desde a publicação geral destas cartas classificadas pelas épocas his-

tóricas, provando o estado das sciencias e do progresso das navegações e

em consequência destas o da geographia, e da hydrograhia, aquellas di-

versas coUecções não podião deixar de formar um corpo systematico. Foi

pois por estes motivos que as cartas primitivamente publicadas e as que
depois de 1843 forão dadas á luz formão hoje um só Atlas.

«Aquellas pessoas pois que possuem as Recherches ou que as consul-

tarem e que quizerem estudar as provas cartographicas, não só as encon-

trão todas no Atlas, nas divisões ou partes que correspondem aos §§ X,
XI e XII do texto das mesmas Recherches, mas tem alem disso não só

muitos mais documentos demonstrativos especiaes, mas também outros

muitos acompanhados de novos textos explicativos na obra que publiquei

ulteriormente para servir de explicação do mesmo Atlas, e poderão ir

successivamente seguindo o progresso das descobertas indicado em muitas
outras cartas que não forão publicadas com as ditas Recherches.

«No Relatório dos trabalhos que fiz depois do que tive a honra de di-

rigir a V. Ex.* em 29 de Janeiro do anno passado (officio n.° 102) darei

conta a V. Ex.^ do progresso que tem feito esta publicação do Atlas, o
que não fiz no meu officio n.° 129 (a) por conter diversas matérias de na-

tureza confidencial. Deus guarde V. Ex.* m.'°' a.'. Paris, 9 de julho de

1854 —III-™ e Ex."" Sr. Visconde d'Athouguia.

Visconde de Santarém.*

Idem, idem {b)— E' uma ampliação ao officio anterior, relativamente

ao imposto sobre o papel e ás representações que sobre o assumpto fo-

ram dirigidas ao Parlamento. Depois observa :

«Se me não tivessem cortado a subvenção durante 7 annos na im-

portância de 14 contos de reis, além do atrazo de outras partes que res-

tavão, teria publicado nestes 8 annos que desde então decorrerão 20 vo-

lumes das obras que estou dando á luz.

«A prova disto mostra-se pelo seguinte facto. Tendo publicado nos 5

annos que decorrerão desde 1842 e 1846, em que tive lugar o corte, a ma-
téria de 16 volumes ordinários de 35o a 400 paginas em S." máximo, teria

infallivelmente publicado 20 volumes nos 8 annos que decorrerão desde o
dito corte em julho de 1846 até julho deste anno de 1854.

«O mesmo teria accontecido com o Atlas que se acharia inteiramente

completo.»

Julho, 19 (f) — Pede ao impressor que faça imprimir 5o exemplares
da^carta de Valsequa e da de Weimar (d).

Idem, idem {e) — Para que se faça a tiragem de 100 exemplares de

(a) Aliás 128.

(*) Officio n.» i3o.

(c) Carta a Lamoureux.
{d) Ambas pertencentes ao Atlas de 1841.

(e) A Kceplin.
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cada uma das estampas de que envia os modelos
;
que seja rápida, pois

são para serem remettidos para Lisboa.

Agosto, 2 (a) — Lembra a tiragem das 2 folhas de Lambertus.

Idem, idem (b) — Recorda a tiragem de outras duas estampas.

Setembro, 26 (c) — Communica que nesta d. .ta expediu, pelo Havre,

I caixa com 100 exemplares do tomo i5.° do Quadro Elementar e <i5o

folhas do Atlas, que encerrão alguns dos monumentos que me forão pe-

didos na lista que acompanhou o Despacho de V. Ex/ n." 2.

Por outra occasião, accrescenta, terei a honra de fazer uma nova re-

messa de outros exemplares do dito novo volume, bera como das cartas

pedidas na sobredita Lista.

>

Novembro, 9 {d} — «111.™" e Ex."° Sr.= Na conformidade do Despa-

cho n." 5, era data de 18 de Outubro ultimo, que V. Ex.* se serviu diri-

gir-me, tenho a honra de dar conta n'este Officio dos trabalhos a que

procedi depois do meu ultimo Relatario.

§3.°

«Do Atlas dos monumentos geographicos para servirem de provas

para a Historia dos Descobrimentos dos Portuguezes, e

dos progressos que fizeram as sciencias em conse-

quencis das nossas navegações

tOs trabalhos principaes desta obra são de quatro espécies, como
já tive a honra de informar a V. Ex.* nos meus Officios n."^ 112 e 128.

«Depois do meu ultimo Relatório, fiz estampar:

«I.* Cem exemplares das três folhas do Portulano ou Atlas Maritimo
de Vesconti de Génova de i3i8 (e).

«2.° Cera exeraplares do Mappa-mundi de Azaph do século xi e de

Ranulphus Hydgen (f).

(a) Ao mesmo.
(b) A Lamoureux.
<c) Officio, n "> i36, ao ministro.

(ã) Officiorelatorio, n.° iSg, ao ministro.— Este documento comprehenJe 4 para-

grapnos. Reproduzo apenas o 3.°. O i.° trata do Quadro Elementar ; o 2." do Corpo
Diplomático e o 4.° do Essai. Deste diz, entre outras cousas, o seguinte : «Apesar dos
esforços que fiz para publicar os outros volumes d'esta obra, não me foi possível dar á

luz publica o volume IV d'ella no intervallo de tempo que decorreu depois do meu ul-

timo Relatório, em razão dos ponderosos motivos, e invencíveis obstáculos que tive a

honra de expor mui circumstanciadamente a V. Ex.= no meu Officio n.° 128 de 5 de
Junho d'este anno.» — A 5 de outubro o visconde de Santarém escrevia a Rodrigo da
Fonseca, então ministro do reino, dizendo-lhe : <Puz no prelo um volume da Collecção

dos nossos Tratados e outras transacções com a Inglaterra, e por conseguinte um novo
volume do Corpo Diplomático.»

(e) E' o monumento ii.^da i.* lista que acompanha o officio de 1 5 de novembro de
i85i. Vide pag. 119.

(/) Carta com os monumentos i.^e 2.° do Appendice H, isto é, estampa do supple-

mento do Atlas de 1842.
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<3.° Cem exemplares do Mappa-mundi de Ruych de i5o8 (a).

«4.° Cento e cincoenta exemplares da Carta de Jacques Ferrer de
Malhorca de 1439 {b).

«5." Cento e cincoenta exemplares mais da Carta de 1424, que se con-

serva na Bibliotheca de Weimar (c).

«6.° Cem exemplares do Mappa-mundi de Sanuto da Bibliotheca de
Borgonha, em Bruxellas {d).

«7.° Trezentos exemplares do Portulano do xv século, que se conser-

va na Bibliotheca Imperial de Paris, e que se diz ter pertencido ao Car-
deal de Richelieu (e).

i8.° As vinte e duas Cartas Marítimas inéditas do nosso Cosmographo
Francisco Rodrigues, de que annunciei o trabalho de gravura no meu ul-

timo Relatório; estamparam-se trezentos exemplares das seis folhas de
que se compõe aquella coliecção (/), sendo assim o numero de folhas que
se imprimiram n'este anno da dita coliecção mil e oitocentas.

«9.° Fiz igualmente estampar trezentos exemplares da folha que encerra

as Cartas marginaes do manuscripto geographico de Goro Dati do prin-

cipio do século XV (g).

CIO." Estamparam-se trezentos exemplares da folha que encerra uma
Carta da Europa do xii século, e outra do Império do occidente, monu-
mentos tirados de um manuscripto de Guidonis da Bibliotheca Real de
Bruxellas, e outra tirada de um manuscripto do mesmo século do Museu
Britannico (h).

«11." Fiz igualmente estampar 100 novos exemplares da folha que encer-

ra o Mappa mundi da Bibliotheca de Strasburgo do ix século, e outros
monumentos (i).

«Finalmente fiz imprimir 400 folhas dos títulos das divisões systema-
ticas do Atlas (j).

«Foi, pois, o numero de folhas do Atlas que se estamparam depois
do meu ultimo Relatório, de 3:5oo.

«Monumentos geographicos que fiz gravar durante o mesmo
periodo de tempo.

«i.° Grande Carta marítima do xv século, copiada do original que se

conserva na Bibliotheca de Lucerna em Suissa, e de que mencionei a

(a) Vide a ultima parte da nota (b) da pag. 11 3.

(*) E' uma das cartas do Atlas de 1841.

(c) Outra carta do Atlas de 1841.

(d) E' a carta _7 de pag it3 nota (b).

(e) E' o monumento 108 da Note. Vide nota (/) de pag. 128 enota (d) de pag. 127.

(/) Vide listas dos officios de i5 de novembro de i85i e 29 de janeiro de i853, a
pags. 119 e 123.

(g) E' a carta p de pag. 1 13.

(li) Carta o desta mesma pag. 11 3.

(t) Carta b da mesma pagina.

(j) Vide nota (b) de pag 126.—Advirta- se que se fizeram duas edições destes títu-

los: numa, em papel delgado, os dizeres respectivos estão dentro de uma cercadura; na
outra o papel é mais encorpado, não existe cercadura e o typo é differente.
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acquisicão no documento n." 4, annexo ao meu Relatório (Officio n."

85) {a).'

c2.° Mandei gravar o celebre Mappa-mundi de 1489 de que trato adiante,

e que descobriu ultimamente no Museu Britannico, e de que tirou o Fac-
simile, o sábio Dr. Kohl (b).

cS." Fiz gravar a 5.^ (c) e ultima parte do grande Mappa-mundi de Fra-

Mauro de 1469, de que tratei no meu ultimo Relatório de 29 de Janeiro

do anno passado.

«4." Finalmente mandei gravar as 5 Cartas de que se compõe o curioso

e importante Portulano de Pedro Pasqualini, do anno de 1404, que se con-

serva na Bibliotheca Imperial de Vienna, da acquisicão do qual dei parte

a V. Ex.^ no meu ultimo Relatório (íí).

«Monumentos geographicos que adquiri para o Atlas e para
serem descríptos no Texto.

cOs monumentos que adquiri depois do meu ultimo Relatório foram

os seguintes

:

d." Obtive um Planispherio que representa o systema das zonas ha-

bitáveis e ínhabitaveis conforme a theoria systematica dos cosmographos
da antiguidade, e da idade media, que se encontra em um magnifico ma-
nuscripto do xi século, que contém os commentarios de Chalcidhis sobre

o Timeo de Platão.

<Este manuscripto foi-me communicado de Allemanha, e o tive em
meu poder em Novembro do anno passado.

«2.^ Adquiri cópia de um Mappa-mundi do xi século, que se encontra em
um manuscripto de Sailustio daBibliotheca da cidade de Goeriitz em Prússia.

«3." Alcancei a noticia de uma Carta do século xiii, que existe em Tu-
rim, e de que espero obter cópia.

€4.° Obtive também cópia de uma Carta que se acha em um manuscri-

pto do século xni, que se conserva na Bibliotheca do Senado de Leipsig.

i5.° Mandei tirar uma cópia de um Mappa-mundi que se conserva na

Bibliotheca de Ratisbona no Reino de Baviera.

<6.° Adquiri um Fac-simile do magnifico Mappa-mundi, desenhado em
i55o por Descalier d'Arques, monumento precioso para a historia dos pro-

gressos da geographia e da cartographia. Este monumento tem i metro

e 36 centimetros de alto, e 2 metros e 23 centímetros de longo. Encer-

ra não só uma riquissima nomenclatura, mas também um grande numero
de inscripções importantes. Para alcançar o Fac-simile d'este importante

monumento mandei a Turim o mais haljil dos meus gravadores, Mr. Feu-

quières (e), que o copiou com a maior fidelidade.

fa) Vide pag. 120.

(b) E' o monumento 128 da Note, adiante, pag. iSg.

(c) Quereria dizer 6.", em vez de 5.".

(d) Vide pag. 124. Este portulano não figura em nenhum exemplar conhecido, do
Atlas do Visconde de Santarém.

(ej Este já varias vezes citado gravador foi quem também gravou o retrato do vis-

conde de Santarém, de i85i.
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«Peio documento junto a este Relatório V. Ex/ conliecerá o grande
apreço em que é tido em Turim aqueile monumento.

«7.° Obtive igualmente a communicação de um Portulano do século xvi

que se conserva na Bibliotheca de Vim no Wurtemberg.
«Encarreguei Mr. Tross de me fazer tirar um Facsimile.
«8." Mas de todas as acquisições d'este género, que fiz depois do meu

ultimo Relatório, a mais importante foi a de um Mappa-mundi inédito, que
já mandei gravar, e que é datado do anno de 1489(^7), e que se encontra em
um manuscripto do Museu Britannico, com o titulo de tlnsularium iUtis-

tratiim Henrici Martelli [b). O author d'esta preciosa Carta parece ter na-

vegado no Mar Atlântico, como se vê da seguinte nota latina, que se lê

no mesmo Mar, e que diz :

«O Livro (este) encerra bellas descripções de todas as Ilhas do nosso

tMar, que nós chamámos Mediterrâneo, e do Mar exterior, que se chama
(íOceano. Entre estas Ilhas nós vimos algumas d'ellas, e temos conhecimen-
tto de outras pelos monumentos escriptos dos antigos, e pelos do tiosso

tíempo.t

«Mas a inscripção que é muito importante para a historia dos nossos
descobrimentos no xv século é a seguinte que se lê ao Sul do Equador,
defronte do Zaire e do Congo, que diz

:

<Esta é a verdadeira forma actual da Africa, segundo a descripção
<dos portugueses, de que era Capitão Diogo Cam, que em memoria deste

tfeito levantou uma columna de mármore com uma cru^, e que proseguiu
«(a viagem) até á Terra Parda, que dista do Monte Negro mil milhas.

tFoi aqui que elle morreu.^
«Esta nota histórica sobre o ceiebte maritimo portuguez que descobriu

o Zaire e o Congo é preciosa, não só por se achar em uma Carta de-

senhada 5 annos depois do descobrimento d'aquelles territórios, mas tam-
bém por augmentar o numero das provas que produzi na Demonstração
de Direitos, que tive a honra de enviar a V. Ex.* com o meu Officio n."

117 de 27 de Outubro do anno passado.

«Encontram se além d'isso muitas particularidades importantes n'esta

carta. Toda a nomenclatura da Africa occidental é portugueza, de maneira
que por esta circumstancia, e por outras que seria mui longo expor n'este

oflicio, e pela data d'este monumento, pôde cile ser considerado como o

mesma Carta que os portuguezes desenharam depois da viagem de Diogo
Cam e da descoberta do Congo, de Angola, etc.

«Pela inscripção da mesma Carta se emenda a asserção de Barros,

que diz que Diogo Cam passara além do Congo obra de 200 léguas,

onde poz 2 Padrões de posse, um chamado de Santo Agostinho, e outro
junto àà Manga das Areias, em altura de 22 graus, mas conforme a sobre-

dita inscripção e outros notas que se encontram n'esta Carta contempo-
rânea d'aquella expedição, e foi desenhada 7 annos annos antes do nas-

cimento do nosso celebre historiador, se mostra que Diogo Cam fora

(a) E' o monumento 128 da Note, o mesmo a que o visconde se referiu ha pouco*
que foi descoberto pelo Dr. Kohl.

(bj Vide nota (bj de pag. 146.
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muitas léguas mais ao sul da Manga das Areias, facto este que mostra-

rei mui circumstanciadamente na analyse que conto publicar em um dos
Volumes do texto explicativo do Atlas.»

cNovembro, 24 (a).— 111.""' e Ex."'" Sr.=Permitta-me V. Ex.* que tenha

a honra de lhe participar, em additamento ao § 3.° do meu Relatório

(Officio n." iSg), que depois que dirigi a V. Ex.^ o sobredito Ofhcio, re-

cebi a noticia de se estar copiando, a meu pedido, na Bibliotheca do ce-

lebre Mosteiro de La Cava, em Nápoles, um dos mais antigos Portulanos

ou Carta Marítima, para me ser enviada, como V. Ex.* verá da Carta

do Secretario da Academia Real das Sciencias de Nápoles, e de outro

sábio Professor a elle dirigida, documentos annexos a este Officio sob os

n."' í y 2 {b). Deus Guarde a V. Ex." muitos annos. Paris, 24 de Novembro de
i854.=Ill.°"' e Ex."" Sr. Visconde de Athougum.= Viscoiide de Santarém.*

Dezembro, 12 (c)— <J'ai continuai et je continue ma grande publication

cartographique. Elle forme déjà une collection de 1 89 monuments géographi-

ques depuis le VI." siècle de notre ére jusq' au XVI. " siècle et trois volumes
de texte explicatif, qui porte le litre á' Essai sur lhistoire de la cosmographie
et de la cartogi-aphie pendant le Moyen-âge.

tLes 3 autres volumes de texte seront publiés successivement,ayant déjà

recueilli tous les materiaux.»

1856.-— Janeiro, 16 (d).— Sobre o papel necessário para a tiragem

do grande mappamundo de Fra-Mauro.
Janeiro, 24 (e)—Que lhe remetta 38 mais 19 rolos de papel para o im-

pressor lythographo Lemercier, a fim de se proceder á tiragem de 3 folhas

deste grande mappamundo.
Março, 2 (/')—Depois de agradecer a offerta e remessa do ultimo volu-

me da sua Historia de Portugal (g-), o visconde diz a Schaefer: <não tenho

abandonado a redacção dos trez outros volumes da minha Historia da
Cosmographia e da Cartographia durante a idade media, e continuei a

publicação dos monumentos da geographia, cujo numero passa já de 200,

desde o século vi da nossa era.»

(a) Officio n." 140, em adiitamento ao anterior.

(b) Estes documentos, bem cobo o officio a que se acham annexos, foram publi^

cados no Relatório ministerial de i855, a pags. 40 e 41.

(c) Ao dr. Wappaiis.
(d) A Roulhac, fornecedor de papel.

(e) Ao mesmo.
( / ) Ao dr. Henrique Schaefer, professor da universidade de Giessen.

(g) Escrevendo a Figaniere, em 6 de maio deste anno,e occupando-se desta Historia

de Portugal, o visconde de Santarém adverte o de que na edição franceza de 1840 é que se

encontra a sua Nota sobre a Chronica de Azurara. «Na edição de 1846 não encontrei,

diz elle, a mesma Noia porque no dito anno já a dita Chronica não era inédita, tendo
sido publicada em 1841 por diligencia do Snr. Visconde da Carreira, com uma Intro-

ducção minha e um grande numero de Notas com que a illustrei. Os editores para
economisarem composição e papel ommittirão-na na dita edição de 1846, posterior de
5 annos á publicação da Chronica.

«Alem disso como o editor era um especulador assentou em não continuar a des-

peza da traducção e impressão da continuação da obra do sábio Historiador Allemão,
e porisso só derão a traducção até o fim do reinado de AfFonso V; o resto é um re-

sumo que elles fizerão e que, como eu lhes disse, valia mais que o não publicassem até

pelo singular contraste que se nota com o trabalho que o precede.»
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Março, 19 (a)— São precisos mais 38 rolos de papel para a conclusão

da impressão do mappamundo de Fra-Mauro. Deverão ser remettidos para

a typographia de Mr. Kaaplin, Qual Voltaire, n." 17 — que é para onde

haviam sido enviados os rolos anteriores. Estes tinham chegado apenas

para a impressão de Soo folhas.

Março, 20 (b)— «Venho agradecer-lhe o pedido que me fez para lhe

fornecer uma nota detalhada relativamente á minha publicação sobre a

cosraographia e cartographia da Idade-media.

«Não me demorarei em enviarlhe a nota de que se trata.»

Março, 21 (c)— «Tenho em meu poder o novo e ultimo volume da

Historia de Portugal de Schaeíer no Prefacio do qual elle faz de V. Ex.»

o elogio que V. Ex,^ merece. Terei a honra d'enviar a V. Ex.* directa-

mente o dito volume na caixa em que conto remetter a V. Ex.* um exem-

plar do meu Atlas para Sua Magestade Elrei o Snr. D. Pedro V e os vo-

lumes do texto explicativo que ha muito se achão já encadernados em uma
bella encadernação, bem como um exemplar das minhas Recherches sur

la priorité des décoin'ertes. Pela mesma occasião terei a honra de enviar

a V. Ex.* o exemplar encadernado do seu Atlas, acrescentado com ura

grande numero de monumentos, e entre estes o famoso Mappamundi de

Fra-Mauro, e o de Leardus de Veneza [d) ultimamente descoberto, e ou-

tro de 1489 (e) em que se indicão já os nossos descobrimentos do Zaire

c do Sul d'Angola mencionando-se que os ditos descobrimentos forão fei-

tos por Diogo Cam, etc.

«Tive grandes tribulações com a gravura do Mappamundi de Fra-Mau-
ro, em consequência de ter morrido de cholera o gravador que havia gra-

vado as três primeiras partes, deixando assim incompleta aquella grande

obra, e havendo as authoridades posto os sellos em tudo foi necessário

muito tempo para descobrir os herdeiros que residem no centro da Alle-

manha, e que vivião pobremente.» (/)
Março, 22 (g)

— «Tenho a honra de enviar-lhe a Lista dos monumen-

(a) A Roulhac.
\b) A Malte-Brun, membro da Sociedade de, Geographia.
(c) Ao visconde da Carreira.

(d) E' o monumento 2.° da i
.' lista do officio de 1 3 de novembro de i85 1

.

(e) E' o já referido monumento 128 da Note.
(/)Esta carta refere-se também ao «Almanack de Portugal» de i855, por António

Valdez. A propósito faz largas considerações «relativamente á Academia Reformada»,
isto é, á Academia Real das Sciencias de Lisboa, ao atrazo em que se encontravan as pu-
blicações desta collectividade, ás diversas classes de sócios, ao opúsculo oEu e o Clero»,
de Alexandre Herculano, etc— A 22 de maio deste mesmo anno, o visconde de Santa-
rém escreve a José Barbosa Canaes de Feigueiredo Castello Branco agradecendo-lhe a
ofTerta de varias monographias suas e de um exemplar dos «movos Estatutos da Aca-
demia Reformada» e accrescenta: «Ha 3 annos que apezar das diligencias que tenho feito

para me informar das cousas da Academia, tenho tido mais noticias do que se tem pas-
sado na China do que na Academia. Foi me necessário para poder alcançar os Cader-
nos das Actas até maio de iS5i encomenda los a um livreiro de Paris e que pelo seu
correspondente em Lisboa só a muito custo poude alcançares cadernos até aquella data!»
Mais adiante escreve: > A Academia não tem nisto tudo nem pcccado venial. Tudo pro-
cedeu do despeito de certo individuo.»

(g] A Peutland, residente na Inglaterra.
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tos geographicos que publiquei desde i853 até o fim de 1864 e novamente
agradeço o interesse que toma pela minha obra.» (a)

Março, 27 (b) — Pede uma noticia detalhada do porlulano precioso de
Giroldi da Bibliotheca Capitular de Verona e do Portulano da familia

Gradenigo. Depois diz: <Já imprimi i;8oo folhas do grande Mappamundi
de Fra-Mauro, e a ultima tiragem farse-á até ao dia i5 do próximo mez.»

Abril, 4 (c)—Acha bem o titulo do mappamundi de Fra-Mauro, mas en-

tende que, ficando no alto, como está, desapparecerá quando este monumen-
to fôr collado sobre panno ou quando se juntarem todas as suas partes {d),

Abril, 9 (e)— Para se gravato n.° VI na ultima folha do Mappamundo
de Fra Mauro.

Maio, 2 (/)— «Em harmonia com o pedido que se dignou fazer me,
tenho a honra de enviar-lhe a Nota junta acerca do estado da publicação

da minha obra sobre a Historia da Cosmographia e da Cartographia (g-).

Maio, II (h) — Recebeu a 5.* folha, mas queixa-se de que não lhe te-

nha ainda enviado a folha 6.^, que tanta falta lhe tem feito e sem a qual

não poderá encadernar 2 exemplares do Atlas que ha mezes já deveriam
ter seguido o seu destino.

Maio, i5 (O— Remette a primeira prova corrigida do artigo sobre o
Atlas para o jornal «Nouvelles Annales des Voyagcs» (_/).

Maio, 20 {k) — Para que envie a Kaeplin mais 17 rolos de papel para

o resto da tiragem dos exemplares do mappamundo de Fra Mauro.
Idem, idem (/) — «Tenho tido tantas tri'julaçÕes com a tiragem da

6.* e ultima parte do grande Mappamundi de Fra-Mauro que não quiz

responder á sua amável carta de 3o de abril ultimo sem que este negocio

estivesse concluído. Tendo antehontem pedido a estes senhores impresso-

res os 12 primeiros exemplares da parte em questão, apresso-me a pre-

venil-o de que amanhã farei chegar os 4 exemplares deste monumento ao

deposito da marinha a fim de lhe serem enviados. Terá a bondade de ofte-

recer um exemplar á Royal Geographical Society, um outro ao capitão

Washington para o Hfdrographical Office^ um outro á Bibliotheca da
Companhia das Índias; o 4.° dos exemplares pertence-lhe.

(a) A lista a que a carta se refere comprehendia 7 monumentos. A esta data o
Atlas encerrava já 197 (?!) monumentos.

ib) Ao dr. Lazari, de Veneza.
(c) A Jules Feuquiéres.
(d) O inconveniente não foi remediado. O titulo foi impresso no alto da folha.

(e) A Jules Feuquiéres.

(/) A Malte-Brun.

(g) E' a Note sur la publication de VÂtlas, que reproduzo adiante. — A'cerca do
«Almanack de Portugal», o visconde de Santarém escreve a António Valdez, a 4 deste

mez, e diz-lhe: «A respeito dos Barões com Grandeza e Viscondes que tem as mesmas
honras por serem Pares, tenho uma idea de que aos Officiaes-Móres da Casa Real lhes

foram concedidas as Honras de Grandes, do mesmo modo que as gosavão os Camaris-
tas ainda mesmo não sendo Titulares. Eu sou tcbiemunha, quando durante mais de 20
annos me sentei na corte, de ver os Camaristas não Titulares sentarem-se abaixo dos
Viscondes com Grandeza. í

(h) A Feuquiéres.

(í) A Thunot.

(;) E' a Note citada.

(k) A Roulhac.

(/) A Peutland.



«Por ser muito demorada a operação do colorido deste immenso mo-
numento segundo o Fac-simile, envio-lhe os exemplares em preto, espe-
rando que os coloristas concluam os outros.»

Maio, 2 1 (a)—-Pede uma pequena tiragem, á parte, da sua Note,
promptificando-se a pagar as despesas desta impressão (b).

Maio, 26 (c) — «Tenho a honra de enviar-lhe a Introducçao (Avertis-
sement) que deve preceder a tiragem á parte da minha Nota sobre a pu-
blicação do meu Atlas, publicado nos Annales des Voyages. Se fôr pos-
sível, desejaria ver a primeira prova.»

Eis, na integra, o opúsculo de 20 pags., in-8.°, a que esta carta se re-

fere. («Extrait des Nouvelles Annales des Voyages. Mai i855.»)

AVBBTISSBMENT

«A la note qui suit sur Tétat actuei de la publication de mou atlas, je

dois ajouter que plusieurs autres monuments géographiques sont en gra-

vure, et qu'outre ceiíx déjà publiés^ je posséde les calques d'un grand
nombre d'autres, ainsi que les notices detaillées de plusieurs, dont les ori-

ginaux se trouvent dans les différentes bibliothèques de TEurope. Je me
bornerai à indiquer le nombre par siècles.

«XV. " siècle. 6 mappemondes.
«XVI. " siècle. 91 mappemondes.

Portulans ou cartes marines.

«XIV. ^ siècle. 64 portulans.

«XV. "^ siècle. 295 portulans.

«XVI.® siècle. gíi portulans.

«XVII." siècle. 90 portulans.

tltinéraires terrestres, maritimes et insulaires, depuis le IX' siècle

jusquau au XVII'.
«52 monuments de ce genre.

«En tout i.23o monuments géographiques (i).

iPlusieurs de ces monuments seront successivement ajoutés à ceux
qui sont déjà publiés dans mon Atlas.»

(a) A Malte Brun.

(b) A 25 de maio o visconde de Santarém estava <iá espera de um momento para outro
de um Despacho eléctrico que nos annuncie a chegada de Elrei a Paris.» As palavras
que se seguem são de uma outra sua carta, de 4 de junho: «Tenho passado melhornes-
tes últimos tempos, o que me tem permiitiJo gosar da honra de ver El Rei frequentes
vezes e de admirar a grande instrucçáo que possue na sua tenra idade.»

(c) A Thunot.

(1) En rapprochant ce chiffre de celui que j'avais indique dans le tome 11, p. lxxv
de mon Histoire de la Cosmographie et de la cartographiCy publiée em i852, on peut
voir combien ma collection de monuments géographiques s'est augmentée, et partant
les subsides pour les volumes qui me restent à publier.»
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KTOTE
SUB LA PUBLICATION DE L'ATLAS

COMPOSÉ

DE MAPPEMONDES ET DE PORTDLANS
ET dVuTRES MONnSIKNTS GÉOGRAPHIQUES

DEPUIS LE VI» SIÈCLE DE NOTEE ÈRE JUSQu'aU XVn«.

«A roccasion d'une demande que le célebre Navarrete, président de
racadémie de Madrid, me fit en 1826, au sujet des cartes anciennes, j'ai

remarque qu'aucun travail d'ensemble, à la fois chronologique et systémati-

que sur ce sujet, n'avait été mis en lumière. Dès lors, j'ai démontré Tim-
mense utilité que rhistoire de la géographie et celle des découvertes des

peuples modernes pouvaient retirer de l'étude de Tensemble systeraatique

et chronologique des cartes et des monuments géographiques pour en

former, un corps d'ouvragí; qui íTt remonier aux premiers siècles du moyen
âge et suivre le cours des temps jusqu'à Tépoque qui a suivi les grandes

découvertes, la reforme d'Ortelius et la nouvelle projection de Mercator.

<J'ai donc pense qu'un travail d'ensemble, execute d'après ces monu-
ments, aurait pour resultat de donner la meilleure histoire de la science

géographique, lorsqu'on aurait mis les cartes en rapport avec la partie

systematique des ouvrages des cosmographes, avec les récits des histori-

ens et des voyageurs.

<De Tensemble de ces travaux, il resulte un grand nombre de falis

nouveaux acquis á la science par Tintroduction dans la géographie de Télé-

ment histoirique expliquant les cartes au moyen des données et des notions

de rhistoire, et constatant la succession des découvertes progressives des

peuples au moyen des représentations graphiques, enfin exposant les théo-

ries systématiques des cosmographes, et produisantenmême temps Tappli-

cation de ces mêmes systémes dans les représentations de notre globe.

iMon recueil de monuments cartographiques se divise en quatre sé-

ries ou parties.

fLa première renferme les systémes des \oneshabitables et inhabitables^

dessinêes pendant le moyen-áge pour servir de démonstrations aux théo-

ries des anciens cosmographes, les Roses des vents en dou^e divisions de

thoriíon^ telles quelles sont Jigurées dans les manuscrits du moyen áge.

Les mappemondes et planisphères représentant la forme de la ferre et de

ses divisions dressées depuis le VI" siècle de notre ère jusquau commen-
cement du XV* siècle, antérieuriment aux grandes découvertes des Por-
tugais et des Espagnols.

cLes monuments de cette série, déjà publiés dans mon Atlas, sont

les suivants

:

VI' SIÈCLE.

€i. Mappemonde de Cosmas Indicopleustes, d'aprés le raanuscrit de la

Vaticane.

VII* AU VIII* SIÈCLE.

«2. Mappemonde reproduite en fac símile, tirée du précieux raanuscrit de
la bibliothèque d'Alby.
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IX* SIÈCLE.

<3. Mappemonde tirée d'un manuscrit de !a bibliothèque de Saint-Omer.
€4. Mappemonde tirée d'un manuscrit de la bibliothèque de Strasburg.

«5. Planisphère découvert par M. Miller dans um manuscrit de Madrid,
qui a appartenu á la bibliothèque de Roda en Aragon.

«6. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de Priscien, conserve au
Musée britannique ; reproduite, comme les precedentes, en fac-simile.

X« SIÈCLE.

«7. Mappemonde tirée d'un manuscrit de Macrobe de ce siccle.

fé. Planisphère tire du même manuscrit.

*g. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque

Laurenciana á Florence.

«10. Mappemonde tirée d'un manuscrit d'Isidore de Séville, de la Biblio-

thèque impériale.

«11. Mappemonde du même siècle, oú Ton remarque la terre figurée par
trois triangles d'après le système d'Orose, et renfermée dans un carré

d'après les thèories des Peres de TÉglise.

«12 Mappemonde tirée d'un manuscrit du même siècle et de la même
bibliothèque.

«i3. Autre mappemonde tirèe du même manuscrit.

«14. Mappemonde représentant la terre partagée entre les fils de Noé.
<i5. Mappemonde du méme siècle, représentant le système des zones ha-

bitables.

€i6. Mappemonde représentant le système des zones d'une manière diffé-

rente des precedentes.

€l7. Planisfere dumême siècle, conserve àla bibliotèque Medicea
de Florence.

€l8. Une autre mappemonde renfermée dans un manuscrit con-
serve au musée Britannique.

XI* SIÈCLE.

«19. Mappemonde tirée d'un manuscrit conserve à la Bibliothèque impé-
riale de Paris.

<20. Mappemonde tirée d'un manuscrit très-précieux, conserve à la bi-

bliothèque de Dijon.

«21. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque im-
périale, renfermant une cosmographie d'Asaph.

<22. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque de
Leipsig.

€23. Mappemonde de ce siècle, qui se trouve à Ia bibliothèque Cotto-

nienne du musée britannique.

XIl' SIÈCLE.

€24. Carte représentant le système des climats, et VArine du
méridien central des Árabes adopte alors en Espagne, tirèe

d'un manuscrit du méme siècle conserve à la Bibliotliéque
Impóriale de Paris.

€25. Planisplière qui se trouve dans le môme manuscrit.
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€26. Mappemonde dressée par Henri, chanoine de Mayence, dédiée à

Henri V, empereur d'AlIemagne, reproduite en fac-simile d'après To-

riginal conserve à la bibliothèque du Benet coUége, à Cambridge.
€27. Mappemonde renferraée dans le manuscrit de Lambertiis, conserve

à la bibliothèque de TUniversité de Gand, et qui porte le titre de Sphce-

ra triplicata ^entium miindi, et ou on remarque la liste d^s peuples

qui habitem chaque continent.

«28. Une autre mappemonde très-curieuse, renfermée dans le

méme manuscrip de Lambertus de la bibliotlièque de Gand.
«29. Une autre mappemonde différente des precedentes, renferraée dans

un autre manuscrit de Lambertus conserve à la Bibliothèque impériale

de Paris.

«3o. Mappemonde renferraée dans un manuscrit du même auteur, con-

serve à la bibliothèque de Gand, et ou on remarque une curieuse le-

gende sur Thémisphère inférieur.

«3i. Représentation cosmologique renferraée dans le manuscrit de Lam-
bertus de Gand.

«32. Grande mappemonde renfermée dans un autre manuscrit de Lam-
bertus^ conserve à la Bibliothèque royale de la Haye.

«33. Figure représentant César tenant un globe à la main ou on remar-

que les trois parties du monde, savoir: rAsie,rEurope et TAfrique. repro-

duite du manuscrit de Lambertus de la Bibliothèque impériale de Paris.

«34. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de Lambertus^ intitule

Floriaus^ conserve à la bibliothèque de TUniversité de Gand.
«35. Mappemonde renfermée dans un manuscrit du rausée Britannique

qui contient un Commentaire de TApocalyse, composé par un au-

teur anonyme, probableraent natif d'Espagne, rédigé vers Tan 787
(viii^ siècle) et dédié à Eutherus, évêque d'Osraa. Ce manuscrit a été

complete vers Tan 1 109 dans Ia monastère de Silos du diocese de Burgos.

«36. Mappemonde du même siècle, qui se trouve dans un manuscrit de

Saluste de la Bibliothèque Laurenaana à Florence.

»37. Mappemonde du même siècle, renferraée dans le manuscrit latin, N'
87 de la Bibliothèque impériale de Paris.

«38. Une autre mapperaonde tirée du même manuscrit.

«39. Mappemonde, renfermée dans un manuscrit de Guidonis de la Bi-

bliothèque royale de Bruxelles.

«40. Une autre mappemonde renferraée dans le même manuscrit.

»4i. Grande mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de la Biblio-

thèque royale de Turin, dressée dans ce même siècle.

«42. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit de VImago Mundi
d'Honoré d'Autun.

«43. Mappemonde qui se trouve dans le mêrae manuscrit.

«44. Mappemonde qui se trouve dans un autre manuscrit de Salluste de

la bibliothèque Medicea à Florence.

xni° SIÈCLE.

«45. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de la Bibliothèque royale

de Stuttgard, de VImago Mundi d'Honoré d'Autun.
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«46. Système cosmographique renfermé dans un manuscrit de la même
bibliothèque.

<47. Figure reprèsentant les différentes parties de la terre séparée par des
mers, reproduite d'après le manuscrit de Gossain, conserve à la biblio-

thèque royale de Beigique.
C48. Figure reprèsentant le système des terres opposées, tirée du manus-

crit de VImage du Monde de Gossain, conserve à la bibliothèque

royale de Bruxelles.

C49, Figure reprèsentant le monde de la forme d'une pomme, tirée du
manuscrit de VImage du Monde de Gossain, conserve à la bibliothè-

que royale de Bruxelles.

c5o. Une autre figure du monde tirée du même manuscrit.

€5i. Une autre représentation tirée du même manuscrit.

€52. Mappemonde renfermée dans un manuscrit de ce siècle, conserve à la

Bibliothèque de Leipsig.

*53. Petite mappemonde du même siècle, tirée du manuscrit d'Isidore de
Séville du même siècle, conserve à la bibliothèque impériale de Paris.

€54. Mappemonde du meme siècle, ou Ton remarque la terre figurée par
trois triangles d'après le système d'Orose, et renfermée,dans un car-

ré, d'apròs les théories cosmographiques des Pores de TEglise.

«55. Mappemonde du même siècle, qui se trouve à la bibliothèque dans le

manuscrit latin, fond de Navarre N.° 6.

«56. Mappemonde de ce siècle trouvée dans un beau manuscrit d'Isidore

de Séville de la bibliothèque impériale.

<57. Mappemonde Islandaise, tirée d'une Saga.
«58. Planisphère aui se trouve dans un manuscrit de ce siècle dans la bi-

bliothèque Medicea.
«59. Grande Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de Ranulphus

Hygden, au musée britannique (M. Royal, 14-c. IX).

«6o. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit de Gauthier de Metz, de
VImage du Monde,

<6i. Un autre planisphère qui se trouve dans le même manuscrit.
«62. Planisphère qu'on trouve dans un autre manuscrit de ce même siè-

cle de Gauthier de Metz, à la bibliothèque impériale de Paris.

«63. Un autre tire du même manuscrit.

«64. Planisphère de Cecco d'AscoIi, tire de ses Commentaires sur \tTrai-
té de la Sphère de Sacro Bosco.

«65. Planisphère qui se trouve dans un manuscrit de Salluste de la biblio-

thèque Medicea ò. Florence.

XIV* SIÈCLE.

»66. Mappa terra habitabilis. Flores historiarum^ sive historia ab orbe con-
dito ad ann. i25i, per Matlccum de Parisio, donnée en fac-simile et

tirée d'un manuscrit du musée britannique.
«67. Petite mappemonde renfermée dans un manuscrit de la Oos-

mograpliie de Jean de Beauvais.
«68. Mappemonde qui se trouve íi la fin d'un manuscrit de Marco Polo

conserve à bibliothèque royale de Stockholm.
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«69. Mappemonde três curieuse, renfermée dans un manuscrit de Marino
Sanuto, de la bibliothèque royale de Bruxelles.

<70. Une autre mappemonde refermée dans unautre manuscrit de
la bibliotlièque royale de Bruxelles, de Marino Sanuto.

<7i. Représentation cosmologique, reproduite en fac-siniile, du manuscrit
français de la bibliothèque impériale de Paris, intitule: Archiloge
Sophice.

«72. Une autre représentation du même genre, tirée du même manuscrit.
«73. Grande mappemonde, renfermée dans le Rudimentorum Novitiorum.
«74. Représentation des zones habitées et inhabitées, tirée d'un manuscrit

de Goro Dati renfermant son poeme géographique.
075. Une autre représentation de ce système, tirée du même manuscrit.
«76. Mappemonde tirée d'un manuscrit de la bibliothèque d'Arras.

«77. Mappemonde tirée d'un manuscrit de la bibliothèque Laurenciana de
Florence.

«78. Planisphère dessiné à la suite du livre de Guillaume de Tripoli: De
slatii Sarraceiiorum, manuscrit de la bibliothèque impériale de Paris.

»79. Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de ia bibliothèque de
Vienne (Autriche).

«80. Planisphère qu'on voit dans un manuscrit de Salluste, de la bibliothè-

que Medicea à Florence.
«81. Planisphère placé en tête du manuscrit latin, N° 4,126 de la bibliothè-

que impériale, reproduit en fac símile, comme tous les manuscrits pré-

cédents.

«82. Planisphère qui se trouve au musée britannique dans un manuscrit du
Polichronicon de Ranulphus Hygden.

€83. Mappemonde tirée d'un autre manuscrit du Polichronicon de Ranul-
phus, représentant la terre de forme ovale.

«84. Mappemonde reproduite tnfac-simile, d'après celle qu'on trouve dans
le manuscrit des Grandes Chroniqiits de SainlDenis (i364 à 1372),
manuscrit de la bibliothèque de Sainte-Geneviève.

«85. Grande mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de la biblio-

thèque impériale, qui a pour titre: Chronicon ad annum i32o.

«86. Globe de Nicolas à'Oresme, dessiné en 1377 à la suite de son Traité
de la Sphère, et renfermé dans le manuscrit original du temps de Char-
les V, conserve à la bibliothèque impériale de Paris.

«87. Grande et magnifique mappemonde de Tancien musée du cardinal

Borgia.

«88. Mappemonde de forme carrée, renfermée dans une collection de car

tes et portulans, conservée dans la bibliothèque Medicea.
«89. Mappemonde de Marino Sanuto, de i32i, d'après Toriginal conserve

à la Vaticane.

«90. Mappemonde dressée dans ce siècle, ou Ton remarque la terre divisée

seulement en deux parties.

«91. Mappemonde tirée d'un manuscrit du poême d'Ermengaud de Béziers,

représentant le monde de forme carrée (manuscrits de la bibliothèque

impériale).

«92. Mappemonde du même siècle, ou Ton remarque la Terre Antichthone,
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ou VAlter Orbis de Pomponius Mela et des géographes du moyen âge.
cgS. Monument cosmographíque, représentant le système de TUnivera, tire

d'un manuscrit du même siècle.

«94. Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque im
périale de Paris.

«95, Mappemonde renfermée dans un autre manuscrit du même siecie.

*g6. Mappemonde et représentation cosmographique tirées d'un manuscrit
de ce siècle, pour servir de démonstration aux théories de certains cos-

mographes du moyen âge.

«97. Mappemonde de la fin du même siècle, qui se trouve au revers d'une
médaille.

XV^ SIÈCLE.

«98. Planisphère qui se trouve dans un tr;iité de Pierre d'Ailly, intitule:

Imago Mundi (1410).

«97. Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit de Pomponius Mela,
dessinéc en 1417, et qui se conserve à la bibliothèque de Reims.

«100. Mappemonde renfermée dans Tédition princeps d'Isidore de Séville

de 1493, monument tire de manuscrits plus anciens.

La seconde partie de mon Atlas renferme les cartes intermédiaires,
savuir les cartes en partie systématiques, ajaní dejá des élémeuts consi-

dérables de la géographie positive^ et en même temps ayant dêjà aiissi

la partie h/drographiqiie^ les porttdans, les cartes hjdrogi-aphiques du
mojen âge antérieurmeitl aux découvertes des Portugais, des Espagnols
et dts autres peuples modernes.

Les monuments de cette série, déjà publiés dans mon Atlas, sont
les suivants

:

XII* SIÈCLE.

«loi. Carte représentant Tempire d'Occident, renfermée dans le manuscrit
de Guidonis du xii° siècle, conserve à la bibliothèque royale de Bru-
xelles.

<I02 Carte de TEurope et son littoral, tirée d'un manuscrit de Lamberliis
de la bibliothèque de Gand.

cio3. Carte iròs-curieuse de TAsie et de TEurope, reproduite également
en fac-simile d'après un mauscript des oeuvres de Saint-Jèrôme, con-

serve au musèe britannique.

XIV" SIÈCLE.

«104. Portulan de Petrus Vesconte de Genes, date de i3i8, magnifique-
ment enluminé, reproduit en fac-simtle d'après Toriginal conserve à
Venise.

<io5. Carte de Pizzigani de 1367 (fragment).

«106. Carte catalane, reproduite pour la prcmière fois sn fac-simile, colo-

rié, etc; en 2 feuiiles.

«107. Portulan, ou atlas maritime, provenant de la bibliothèque Pinelli de
1384 a 1400 (a), reproduit en fac símile (3 planches).

fa) Aliás 1434.
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<108. Portulanrenfermantiescôtesdela mer Noire et de la Mediterrânea.

—Les cotes occidentales de l'Europe, les lies britanuiques, reproduit

pour la première fois en fac-simile d'après Toriginal qu'on dit avoir

appartenu au cardinal de Richelieu.

«109. Planisphère tíré un manuscrit iialien.

XV' SIÈCLE.

«no. Mappemonde d'Andrea Bianco, dressée dans Tannée 1436.

»m. Carte marine par le même cosmographe (cote occidentale d'Afrique

jusqu'au cap Bojador).

«112. Carte renfermant le littoral de la mer Noire et les régions Caspien-

nes avec les villes représentées, reproduites en facsimtle du manuscrit

géographique de Goro Dati, de Fiorence.

«ii3. Carte représentant les cotes de TAsielVIineure et TArchipel.

<ii4. Carte ou on voit le cours du Tanais (Le Don), Ia viile de Tana,
THellespont et une partie de la Gréce orientale et des cotes de TAsie-

Mineure.

«II 5. Carte représentant les cotes de la Syrie et Tile de Chypre.
«1 16. Carte figurant la ville sainte de Jerusalém, la Galilée, le Liban et le

Jourdain.

€117. Carte représentant Ia villed'Alexandrie et une partie du littoral de

TAfrique septentrionale.

<ii8. Carte ou on remarque Ia continuation de la même cote.

«119. Carte figurant la cote d'Afrique depuis Tunis jusqu'au détroit de

Gibraltar.

«120. Carte renfermant la cote occidentalde 1' Afrique jusqu'aux Canaries,

limites ou s'arrêtaient les connaissances de ce cosmographe.

«ISl. Grande carte marine conservée à iabibiiothèquc de Lucerne, tn Suis-

se, reproduite en fac-simile et pour la première fois.

«122. Carte de 1422 (a) conservée à la bibliothèque de Weimar.
«123. Mappemonde tirée d'un manuscrit géographique de Goro Dati de

1422 (b).

«124. Une autre mappemonde qui se trouve dans le même manuscrit.

«125. Mappemonde qu'on trouve dans Touvrage de la Salle.

«La troisième partie de Vatlas reuferme la serie de niappemondes à par-

tir de celle du célebre cosmographe Fra-Mauro, de i4bgjusquauXVn'
siécle, après la reforme dOrtèlius destinées à moutrer, par le rapproche-

ment avec les mappemondes antérieures aux grandes découvertes des Por-
tiigais et des Espagnols, Its progrés que les explorations maritimes de

ces deux nations otit fait faire à la science géographique et à la coimais-

sance du globe que nous habitons.

Les monuments de cette série, déjà publiés daus latias, sont lessui-

vants:

«126. La magnifique mappemonde dressée par Fra-Mauro, de Venise, en

(a) Aliás Mccccxxiv. Vide pag. 62, nota (g.)
(b) Aliás 1423.
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1459, reproduite pour Ia première fois en fac-simile de la grandeur de

Toríginal avec toutes ses nombreuses legendes (6 feuilles grand-mond).

tl27. Mappemonde dressée en 1448 par Giovani Lêardus, de Venise, re-

produite pour la première fois d'après Toriginal conserve en Italie.

cl28. Mappemonde extrêmement curieuse tirée d'un manuscrit du musée
britannique. dans iequel on remarque déjà marquées les découvertes

des Portugais sur la cote occidentale d'Afrique, sous le commandement
de Diogo Cam jusqu'au cap de Bonne Esperance. Ce monument est

date de l'année 1489, c'est-àdire de cinq années postérieures à ces dé-

couvertes.

« 129. Mappemonde dressée par Ru)'ch, et publiée en i5o8, sous le titre de :

Universalior cogniti orbis tabula ex recentibus geographiai Ptolemmi.
—Romce^ i5o8.

€l30. Globe construit par le célebre gèographe et géomètre Schõner en

i520 (Nuremberg)
«131. Mappemonde d'Apianus, de i52o.

«132. Mappemonde oú on remarque la théorie des divisions par
climats, tirée de Touvrage rai-íssime de Schõner, intitule: Opus-
ctilum geographicum^ de 1531.

«133. Mappemonde árabe de Casuini, oú on remarque la tliéorie

des climats pour servir de comparaison à celle de Schõner.
«134. Mappemonde dressée par Rucelii, de Florence, en i532.

<i35. Mappemonde du cosm.ographe Sébastien Munster, de 1544, d'aprés

la projection de Ptolémée.
«i36. Mappemonde de Vadianus, de 1546.

<i.La quatrième partie renferme les cartes et portulans poslcrieurs à

lannée 1434^ époque du passage du Cap-Bojador par le marin portugais

Gil Eannes, qui constatent les progrès de Ihydrographie dus aux gran-

des découvertes maritimes des Portugais et des Espagnols.

Les monuments de cette série, déjà publiés dans mon atlas, sont

les suivants:

XV^ SIÊCLE.

«137. Carte dressée par le cosmographe catalan Valsequa, de Maliorque,

de 1439.
«i38. Carte de Gracioso Benincasa, d'Ancône, datée de 1467, conservée

à la bibiiothèque impériale de Paris.

«139. Carte du même cosmographe ayant pour titre: tGraciosus Benincasa

Anconitanus composuit Veueíiis, anno MCCCLXXI.» (en deux feuilles

tirée de la Vaticane).

«140. L'Afrique de la carte de Martim, de Behaim, de 1492.

«141. Carte magnifique dressée par Freduci, d'Ancône, en 1497, publiée

pour la première fois en fac-simile d'après Toriginal conserve à la bi-

biiothèque de Wolfenbuttel.

«142. Mappemonde de Juan de la Cosa^ pilote de Christophe Colomb en

1493, dessinèe en i5oo, reproduite de Toriginal en /ijc-simi/í? (l'Afri-

que).

0143. Carte d'Atrique de Ruych, de i5o8.
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Xvr SIECLE.

€144. Tabula maderna prima partis Africce. Carte de Ptolémée (moder-
ne), publiée à Strasbourg em i5i3, d'aprés les cartes portugaises.

€145. Mappemonde espagnole avec ce titre: Carta universal en que se con-

tiene todo lo que dei Mondo sea descobierto fasta a ora. Hizola un
cosmographo de su Magestad, Ano MDXXVII (fac-simile), tirée de la

bibliothèque de Weimar.
«146. Mappemonde dessinée par le célebre cosmographe espagnol Diego

Ribero, publiée d'aprés roriginal conserve à la bibliothèque de Wei-
mar.

f 147. Portulan ou atlas maritime de la navigation de Portugal aux iles Mo-
luques, composé de 24 cartes marines (a) dressées par le cosmographe
portugais Francisco Rodrigues, en 1529, reproduit d'après Toriginal et

publie pour la première fois.

«148. Carte d'Afrique de Jacques de Vaulx, pilote pour le roi en la mari-

ne, em i533, reproduit tn fac- símile d'après le manuscrit original con-

serve à la bibliothèque impériale.

«149. Carte de Guillaume le Testu (Afrique), de i555 magnifique /ac-si-

mile.

€i5o. Carte dressée par Jean Martines, à Messine, en i567,reproduite en

fac-simile.

XVII^ SIÈCLE.

ti5i. Carte des cotes occidentales d'Afrique, par Guillaume Levasseur^ de

Dieppe, reproduite en fac-simile et publiée pour la première fois.

€i5a. Carte d'Afrique de Jean Dupont, de Dieppe, reproduite tn fac-simile

et donnée pour la première fois. Cette carte est datée de 1625.

€i53. Carte d'Afrique faite à Dieppe par Thydrographe Jean Guerard, en
i63i, reproduite en fac-simile et donnée pour la première fois, comme
les deux precedentes, d'après les cartes originales conservées au dépôt

de la marine (deux feuilles).

aLes cartes marines et les portulans étant dressés sous la direction de

la Rose des Venls, i'ai déjà donné plusieurs figures des roses en usage au

moyen-âge, et dont la plus ancienne remonte presque au siècle de Char-

lemagne, du moins elle represente Ia rose de Tépoque de ce prince.

«Celles que j'ai déjà publiées dans mon atlas sont les suivantes:

Í154. Rose des vents qui se trouve dans un manuscrit du x' siècle en douze
divisions de Thorizon, et ou on trouve indiques les phénomènes mé-
téorologiques produits par les vents.

f i55. Une autre rose des vents en douze divisions tirée d'un manuscrit
d'Azaph, du xi= siècle.

€i56. Rose des vents dessinée dans le même siècle, tirée d'un manuscrit
de Ia bibliothèque impériale.

f f57. Une autre rose tirée d'un manuscrit de Vitruve, du xi" siècle, de la

bibliothèque impériale.

faj Aliás 26.
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«i58. Rose des vents en seize divisions de Thorizon, tirée d'un raanascrit

du XIV* siècle, d'Ermengaud, de Béziers.

tibg. Une autre rose en douze divisions, d'après le système des Grecs d'A-
lexandrie, avec les noms correspondants en usage au moyen âge (a).

«Ces quatre parties de mon adas correspondem à celles du texte expli-

catif qui a pour titre

:

«Essai sur lliistoire de la cosmographie eí dela cartographie pendant
tle mofen âge et sur les progrès de la géographie après les grandes décoii-

fvertes du XP'" siècle, pour servir d^introduction et dexplication à latias
icomposée de mappemondes et de portulans et d'autres monuments géogra-
tphiques, depuis le VI' siècle de notre ère jusqiiau XVII* siècle.

t

«Trois volunnes de cet ouvrage sont déjà publiés et renfernnent les

doctrines des cosmographes du moyen âge, Tanalyse et la description des
monuments de la cartographie systématique contenus dans la première
partie ou série; les autres qui concernent l'hydrographie et les cartes de
la géographie positive sont prêts, et le quatrième volume sous presse.>

Posteriormente ao mez de maio de i855, em que esta Note veiu a

publico, muito limitada é, infelizmente, a correspondência que encontrei

do visconde, mesmo a respeito do seu Atlas e demais publicações.

A mais moderna carta de que tenho conhecimento é de 1 1 de outubro
daquelle anno. Encontreia reproduzida (ou em rascunho) num dos seus

cadernos de registo, actualmente em poder do seu neto e representante.

Para maior infelicidade, esta carta acha-se incompleta, por terem sido

eliminadas as ultimas folhas do caderno; facto este tanto mais para lasti-

mar por nos privar de interessantíssimas informações, como seriam a indi-

cação de 26 das 3o ultimas folhas publicadas até aquella data e o preço
de venda de cada uma delias

!

Vejamos, porem, o que nos resta.

Junho, 7 [b) — «Monsieur le Ministre — L'i itérêt que V." E." a bien

voulu prendre à la communication que j'ai eu 1'honneur de faire à TAcade
mie (Séance du i." courant) à roccasion d'avoir presente a la compagnie
un exemplaire de la grande Mappemondc de Fra Mauro composée à Ve-

nise en 1469, m'encourage à prier V." Ex." de vouloir bien agréer Thom-
mage d'un exemplaire en noir de ce magnifique monument, en attendant

que ceux qui sont entre les mains des coloristes soient prets et qui re

produisent avec la plus grande fidélite le Fac-simile du même monument.
«Comme cette immense carte fait partie de la grande publication de

mon Atlas, qui reníerme déjà 160 monuments (c), je joint à cet envoi

une Note sur Fetat de la même publication continuée déjà depuis i5 ans.

«Pour que V.'' Ex." puisse avoir une idée de Tensemble et des détails

(a) Similhantemente ao que succedeu com a Notice (Vide pag. io3, nota) e com a

lista official de 3o de novembro de 1849 (Vide pag. ii3, nota b), a TVoíe não enumera
todos os monumentos publicados até maio de i855.

(b) Carta dirigida ao ministro da instrucção publica de França.
(c) Mais 1 do que os enumerados na Note.
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de ce travail, je le prie d'agréer aussi rhommage des 3 premiers volumes

du texte explicatif qui accompagne le grande Atlas dont je ferai assem-

bler un exemplaire lorsque la gravure des nouvelles Planchea
seráterminéeet que j'auraris égalment Thonneur d'offrir à votre Excel-

lence.» (a)

Junho, 23 (b) — Queixa-se de ainda não ter recebido nenhuma prova

do Mappa-Mundi de 1489 (c) com o titulo e as correcções
;
que diga a

Kaeplin que lhe remetta 2 provas.

Julho, 3 (d) — Para que mande buscar a sua casa uma caixa com 3o

exemplares do tomo 8.° do Quadro Elementar^ 5o do tomo 14.° e 3o do
tomo i5.°, e bem assim uma outra com «5o exemplares de um Mappa-mun-
do de 1459 em 6 folhas (e), ou sejam 3oo folhas, a fim de serem expe-

didas a S. Ex.^ o Snr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, por

via do Havre.»
Julho, 1 1 (/)—Participa ter expedido «ultimamente uma caixa contendo

3oo folhas do grande e magnifico Mappamundo de Fra-Mauro». Depois

de o descrever, diz que se occupará dellc «no tomo V. da minha Histo-

ria da Cosmographia e da Cartographia, ainda inédito». Continuando, es-

creve : «Reproduzi este monumento em 6 grandes folhas, e posto que o

formato delias seja maior do que as do meu Atlas de que o mesmo monu-
mento faz parte, podem comtudo dobrar-se e adaptar-se perfeitamente á

dimensão das outras, por meio de dobras cortadas e assentadas, como
dizem os Francezes, collées siir toile, como fiz já a experiência, não ha-

vendo assim o risco de se rasgarem com o uso.

«Não dividi o monumento em maior numero de folhas para evitar que
se cortassem com maior frequência as numerosas inscripções em que elle

abunda. As folhas achão-se numeradas, tornando-se assim mui fácil reu-

nir todas as partes do monumento e formar a totalidade delle, e mesmo
fazel-o assentar sobre pano.

«No meu Atlas deve ser collocado no principio da Parte Terceira

delle, que tem o titulo seguinte: Troisième Partie. .

.

«No meu próximo Relatório dos trabalhos feitos neste anno, darei

uma conta mais circunstanciada do valor e importância da publicação

(a) A 4 deste mesmo raez agradecia a Figanière a remessa de vários extractos e
noticias a respeito de D. António, Prior do Crato, e diz : «Com estes subsídios, e com
os numerosos documentos inéditos que tenho colligido espero que o Tomo XVI da mi-
nha obra ofFerecerá algum interesse histórico e politico.» Em 22 de novembro anterior

havia-lhe escripto o seguinte : «Tenho já prompto todo o Mss. do Tomo XVI que en-

cerra mais de 4':o documentos inéditos muito curiosos desde a morte do Rei Cardeal
D. Henrique até 1640, época da exaltação ao throno da Augusta Familia reinante! Te-
nho já escripta a maior parte da Introducção histórica do mesmo volume. Espero poder
no corrente do anno próximo publicar não só o dito volume, mas também o i." da Col-
lecção dos nossos Tratados com a Gran-Bretanha.» — Este tomo do Quadro Elementar
não chegou a ser publicado pelo visconde de Santarém, mas sim, como se sabe, por
Luiz Augusio Rebello da Silva, em i858.

{b) A Feuquiéres.

(c) É o mais de uma vez citado monumento 128 da Note.
{d) A Moulon.
(e) O de Fra-Mauro.

ff) Officio, n.° 14?, ao ministro
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deste monumento e do conceito que fez desta publicação o Instituto Im-
perial de França e vários sábios que delle tem tido noticia. > (a)

Julho, 21 (b) — Ainda não recebeu prova do mappa-mundo de 1489.
Agosto, 3o (c) — c . . . le prix de TAtlas composé de raonuments géo-

graphiques depuis le VI.« siècle est de írancs 35o nets et de 400 ie prix

fort, sans la grande Mappemonde de Fra-Mauro. Avec celle-ci será de
460 fr. net (d) Les 3 volumes de texte déjà parus, se vendront à 8 fr.

sur 10 chacun.>

Agosto, 3i (e) — «La publication des monuments géographiques
de mon Atlas continue. J'ai plusieurs en gravure et j'espere pouvoir
plus tard vous envoyer votre excmplaire aussi complet que possible.»

Setembro, 6 (/) — Envia a prova do mappamundo de 1489 e pede
que se dêem as ordens convenientes para que lhe sejam enviadas quanto
antes as 12 primeiras folhas impressas.

Outubro, II (g) — «i.° Lorsque j'ai publié les premières planches en
1841 pour servir de piéces demonstratives de mon ouvrage intitule /?ecfter-

ches st4r la priorilé de la décourerte des Pays situes sur la cote occiden-

tale d"Afrique (Paris 1842), j'ai essayé de numeroter quelques-unes, mais
je fus obligé d'y renoncer non seulemente par des raiáons scientifiques,

mais aussi parce que de numeraux monuments s'etant découverts de nou
veau tous les números d'orde se trouvaient alteres. Ayant donc divise les

monuments publiés dans mon Atlas en 4 series ou parties scientifiques,

les planches et les monuments quelles renferment se trouvent naturel-

(a) Infelizmente, um tal relatório não chegou a ser feito. Como se sabe, o visconde
de Santarém faleceu no mez de janeiro seguinte. O ultimo officio archivado no minis-

tério dos estrangeiros tem o n." 149 e a data de ío de julho de i855, e limita se a com-
municar que nesta data remette ao ministro o conhecimento das duas caixas acima re-

feridas, bem como o certificado de origem.

(b) A Feuquiéres.

(c) Resposta ao livreiro commissionario C. Reinwald, estabelecido na Rue des
Saints Peres, i5 — Paris.

Esta carta não foi escripta pelo punho do visconde de Santarém, mas pelo de ter-

ceira pessoa, por motivo de doença do mesmo visconde.

(d) Bons tempos foram esses. Actualmente, regulam por 3oo;>ooo réis os exempla-
res que apparecem no mercado, em bom estado de conservação.

O livreiro hollandcz M. Nijhoff adquiriu, em fevereiro de 1902, por este preço,
approximadamente, o exemplar constante do catalogo da livraria de Júlio Roque Pe-
reira Merello, publicado em 1901, e cujo leilão se effectuou na rua de S. Nicolau, 88, i.".

Igual importância me disseram ter custado o exemplar que pertencera a João de
Andrade Corvo e que figurava no respectivo catalogo de venda, publicado em francez

em 1^97, sob o n." 104. Este exemplar não chegou a entrar em leilão e foi vendido ao
livreiro sr. Manoel Gomes, que, por sua vez, o vendeu ao secretario da embaixada ame-
ricana em Paris.

O exemplar que pertenceu a J. F. Júdice Bicker foi adquirido pelo mesmo livreiro

sr. M. Gomes para o sr. Jeronynio Ferreira das Neves, que, segundo me constou, o
adquiriu por 45oíí)ooo réis. A este exemplar se referiu o sr. dr. Sousa Viterbo no «Diá-
rio de Noticias» de 3o de janeiro de 1904.

(e) A Major, do Museu Britannico.

(/) A Kaeplin.

(g) Ao livreiro Chamerot, es-tabelecido na Rue du Rodinet, n.° i3.
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ment classes dans leurs respectives familles, non seulement ceux déjà

graves, mais aussi ceux qu'oii pourra decouvrir encore, comme )e

l'ai lonauement explique dans l'lntroduction du Tome i.", p. lxxxii et

suivants de mon Histoire de la Cartographie pendant le nioyenage pour

servir de texte explicatif à mon Atlas. Et ce classement est d'autant plus

facile, même pour ceux qui n'ont pas etudié scientifiquement ces monu-

ments, que ceux-ci portent en haut Tindication chronoiogique des siècles

et souvent de l'année de la construction. Du reste les planches qui ren-

ferment Tindication des ces divisions systematiques que je vous delivrai,

rendront le classement encore plus facile.

«2.» D'aprés la Liste de M.' Bocca (a), que ) ai sous les yeux, ils

manquent à la collection de Turin 3o Planches que )'ai publie dans

ces derniers temps. Ces dernieres renferment plusieurs monuments des

plus curieux et des plus considerables de la collection, entre autres la

grande et magnifique Mappemonde de Fra-Mauro de Venise, dressee

en 1459 réproduite pour la premiere fois en fac-simile de grandeur

de roriginal" avec toutes ses nombreuses legendes, en 6 feuilles grand

tVÒici la Liste de ces monuments et du prix des planches qui les ren-

ferment.
- j

cMappemonde réproduite en fac-simile, tiree du precieux^

Monument de la Bibliothèque d'Alby, du VIII« siècle (colonee) I

^^ ^^^

cPlanisphere tirée en fac-simile d'un Manuscnt do X.' siecle

de Prescien, du Musée Britannique — (coloriée). . ......... j

cMappemonde três curieuse dréssée par Giovani Leardus^
^^

de Venise datée de 1448 publiée pour la premiere fois et en l

Fac-simile (coloriée) • • • • •
• )

<Mappemonde tirée d'un Manuscrit de banuto de iá20 con-|

serve à la Bibliothèque R. de Bourgogne. Fac-simile (coloriée)..
j

cMappemonde extrémement curieuse tirée d'un manuscnt

du Musée Britannique dans laquelle on remarque déjà mdiquees

les découvertes des Portugais sur la cote occidentale d'Afrique

sous le commandement de Diogo Cam jusquau Cap de Bonne

Esperance. Gette mappemonde est datée de Tannee 1409

c'est-a-dire de 5 années posterieures à ces découvertes. Ce

monumsnt a été trouvé cette année (au noir) -^

cMappemonde de Fra-Mauro drèssée en 1459 publiee pour

la premiere fois en cartes de la grandeur de Toriginial. 6 gran-

des Planches grand Monde
cMappemonde du commcncement du XV siècle qui a appar-

tenu au Musée du Cardinal Borgia. Fac-simile. i feuille double.

cMappemonde renfermé dans un manuscript du Musee Bri-

tannique, qui contient un commentaire de rApocalyse com-

posé par un aucteur anonyme rédigé vers Tannée 787 (VIU

siècle) et dédié à Eutherus, Évêque d'Osma

o fr.

10 fr.

10 fr.

o fr.

(a) Mr. Bocca & Fréres, estabelecidos em Turim.
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«Mappemonde dréssée par Henri, chanoine de Mayence au ]XlP^siecIe, dediee à Henri V, Empereur d'AIIemagíe (a) A

Chronologicamente disposto, eis, desde pags. 04, tudo auanto nude

Em resurno: até o mez de junlio de i855, o visconde de Santarém

ÍuSotí SÍ?Í T°^('^'
'60 monumentos geogríphi^otr

Quer dizer, o Atlas do Essai encerrava, a este tempo, pelo menosma.^ ,16 monumentos Odéjà publiés.) que o das Recherchel
'

f.r. H
.""^- "^'"^^^^ ^ '"''P'"^ '^^ q^^l "^o tenho a menor duvida emface das termmantes e auctorisadas palavras do mesmo visconde co^stantes da Note confirmadas e ampliadas em sua carta de 7 do reMo'mez de junho de i855, ao ministro da instruccão publica deVranca

coníam T^ n'/nh„' T^'" ^^"^ ^'^""^ ^"^" monumentos Soí. en-contram em nenhum dos exemplares conhecidos, a começar nos do ar-

fí hl "°'f°
^r^^sx.no dos Estrangeiros e Sociedade de GeograpWa de

\í!nZrr.
"""""" "°' ^^^^./^^^"^ P^^te das bibiiothecas e archivos es-

de S ;s Tc "cir '
^J^*"''"' r^'^'°"^'

^^ P^^'^' ^^"-" Britannico

constimdvas de c^r
^^/'g"^'-^™ fornecer-me uma relação da. folhasconstitunvas de cada um dos respectivos exemplares Taes são n« mon,,

íís" m^^de^n ""t '^r '' "•"' '^' IS' ^^ ('^)SS8 67 (TtCTbS e

/^ ' H
'"í""" ^^' 'í"""' '^"^^° "°ti<^'^ 'le um único exemplar r^).A que deverá attribuir-se este facto ?

'

Ai.uj^.di ygj.

produzida'^ uZle?.!" ' ™''V^'
""'^ P"'°'' ^'"^ °"^^i^^ ^^ «"^i'" re-

ddo eírHn..^
°

*^"f ^"r^'""f-
^™ ""^ manuscripto firmado pelo fale-

cerão ZK '"7^^^'g^'l°'- Em-ljano Augusto de Bettencourt e que, até

Tsll: Sumenls."" ' "P'"^'° '° "'° appa.cimento de folias com

redm°rt?H
"'^ ^"^ attribuir a um naufrágio a inutilisação ou desappa-

meSs de rZ/''"^' Tr'"" "^^ f""^^^ ^° Atlas -pelo viscondeT-™
que encerravam

P^^^^L-sboa- entre as quaes se deveriam encontraras qpe encerravam aquelles monumentos.
E possível.

i85i {h),H.vE*;
-^^í"" ^°'' ^ "^^ segundo naufrágio, que não ao dedeverá ir buscar se a origem dessa fatalidade (í).

^^p^^l^J^js^^ no pequeno volun^e de registo ou de rascunhos.

y\ yr^^
'^*^'"'' ^°'^° '•°' P=>S- 340 e 341.

ao díf^dfde/;,;;g?oT fç.S''""
"° "•'°^"^' '' ^°"^''' '^^ ^'^'"'^' "•" -respondente

(h) Vide pag. 121, nota.

(O Vide pag. 123, n.° 4.°, e pag. i53, n.» 24.
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Tal naufrágio só poderia ter succedido no 2.» semestre de i855 ou prin-

''P'^ íáoT hlTeSeS dado as tristes occorrencias que determinaram

Santarém, auctor do A-tlas.
conhece nenhum exemplar

Como quer que se,a o ce to e qae "ao se con^e^c^^
^^^.^^^^^^ ^^^_

iR5i a i833 (s), as 10 de i853 {h) e as 8 de i»í)5 ^í)-
. ^,I85I a i»^^ ».S'' , ^ f typo normando — ou seiam 36, IW*,

ridade de algumas outras.
.

I- ;S^f^SSr^SaS.::o SiSJ^stigador Emiliano .u-

(.) Não nos esqueçamos de que o visconde faleceu em .7 ''e janeiro de ,856.

(b) Vide pag. 33.
hvDOthese de o exemplar compreender separados em

(c) Este """^^^°
^f

79 e "a hypothese ae o i<^, _^^.f
„^,^ te succedera,

2 folhas os 2 monumentos 84 e *^°

f^^''/^;
°

'^hvpothese, o numero será 78.

como já adverti \P=>S^-,9- "«^/.f^^J^^^^^s^^o, „^^^^ folha os monumentes bb

e
SS^^d^^^^^í/cC^o^emlerautrece^fv^^rpag. ^3, nota faJl o numero de estampas

será então de 77 folhas, apenas.

(d) Vide pag. 100, nota faj.

(e) Vide pag io5, nota (d).

15 viíeK -3: eZ& cartas encerram os monumentos 26, .06, r^y e .4. da

%) Vide pags. ..7, '-8 e .29. A estas 10 cartas correspondem os monumentos .08,

104 e 147 da Note.
r;r,rn destas 8 cartas ou folhas são as ou-
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gijsto de Bettencourt projectou fazer, á sua custa e sem subsidio do go-
verno, uma 2/ edição do Atlas do visconde de Santarém, requerendo para
ISSO a respectiva auctorisação pelo Ministério dos negócios estrangeiros,
cuja pasta era então interinamente gerida pelo marquez de Ávila e Bo-
lama.

O requerimento teve despacho favorável no dia 1 1 de janeiro seguinte,
conforme lhe foi communicado em officio do dia 12, assignado por Emí-
lio Achilles Monteverde.

Para levar a cabo o seu projecto, Emiliano Bettencourt chegou a orga-
nisar uma empreza e a redigir o competente programma (a), assim con-
cebido :

«Empresa da reimpressão
do Atlas do Visconde de Santarém

Prog:rainma

«Não tratamos de descrever desenvolvidamente o Atlas colligido com
tanto esmero peio illustre Visconde de Santarém, porque a descripção
que fizéssemos, inútil para os que já conhecem aquelle precioso trabalho,
seria necessariamente ommissa e insufficiente para os que d'elle não tive-
rem conhecimento.

«A estes últimos diremos apenas que o Atlas que vamos reimprimir
se compõe de mappamundi^ portulanos, cartas marítimas e muitos outros
monumentos geographicos organisados desde o VI até ao XVIÍ século,
copiados nas differentes bibliothecas da Europa e dados á estampa pela
primeira vez em 1841 a expensas do governo portuguez.

«As numerosas questões d'historia, de geographia, de cartographia e
de antiguidades que podem ser resolvidas em presença das cartas d'este
Atlas, tornam a sua acquisição incontestavelmente útil, não só ás pessoas
e ás associações que se occupam destes assumptos, mas a todas as bi-
bliothecas publicas e estabelecimentos d'ensino superior.

«Tendo a edição primitiva constado apenas de Soo exemplares, e oc-
correndo depois, alem de outras circumstancias, a perda de um vapor que
conduzia grande numero d'estampas, não só são hoje raras as collecções
completas d'esta obra, mas ha absoluta falta de muitas cartas, como as
Shoner, &.

«Tencionam os emprezarios introduzir no Atlas algumas modificações
cujos motivos passamos a expor. A modificação mais importante, a que
altera a ordem da primeira publicação das estampas, basea-se no pensa-
mento que presidiu á organisação do índice da mesma obra publicado
pelo Visconde de Santarém em i855 [b).

{a) Este programma foi-me communicado, no original manuscripto, pela filha do
referido erudito escriptor, a ex.°« sr.' D. Cândida de Guimarães, que igualmente teve a
amabilidade de facultar-me tudo quanto possuia de seu pae sobre o assumpto. Aqui
renovo muito penhoradamente o meu reconhecimento por todas as informações que da
mesma senhora recebi em abril de 1904.

(*) Referencia a Note.
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fO sábio escriptor deu á estampa as cartas do Atlas á medida que as

ia obtendo das differentes bibliothecas, e porisso as cartas que primeira-

mente publicou não foram as mais antigas. Mais tarde, porem, organisando

o Índice da obra, deu a cada estampa o logar que lhe competia segundo
a sua antiguidade ; e é esta portanto a ordem que os empresários não po-

diam deixar d'adoptar.

cNão é menos rasoavel a modificação de que passamos a tratar.

<0 Visconde de Santarém, subordinando primeiramente a organisação

do Atlas á idéa de justificar e documentar as opiniões que expendera no
livro intitulado Priorité de la découverte de cotes occidentaes d' Afrique,
incluiu na sua coUecção alguns fragmentos de cartas antigas. Dando de-

pois mor amplitude ao estudo da cartographia e da cosmographia ao es-

crever em 1849 a obra Essai sitr Ihistoire de la cosmographie et de la

cartographie pendant le moyeti áge, publicou integralmente as cartas

cujos fragmentos já havia colligido. Não existindo, portanto, hoje as razões

que determinaram aquella duplicação, os empresários não poderiam dei-

xar de a evitar, ommitindo os alludidos fragmentos.

«Quanto ao Índice, a que já nos referimos, pelo qual em grande parte

regularemos a ordem das estampas, havendo n'elle encontrado repetidas

as indicações de alguns monumentos (a), determinámos alterar a numera-
ção respectiva desde o 34." monumento em diante.

«Conterá o Atlas bg estampas distribuídas em 4 partes, conforme o
Índice.

«Sairão por mez i ou 2 folhas de desenho com o formato de o" ,6o
por o^.So, e muitas d'essas folhas comprehenderão maior numero de mo-
numentos geographicos do que as primitivamente publicadas.

«Com a 4.*, 8." e 12." estampa e assim por diante, se distribuirá aos

srs. assignantes uma folha de impressão era oitavo france\, contendo a

historia dos monumentos geographicos insertos nas ultimas quatro estam-

pas que se houverem publicado.

«Estas folhas formarão depois um volume de proximamente 400 pa-

ginas onde se encontrará a summa da já referida obra em três volumes
Essai sur Ihistoire de la cosmographie pendant le mo/en-âge.

«O preço de cada estampa entregue em Lisboa aos srs. assignantes

ou a quem os representar, e nos paizes estrangeiros ao correspondente
da empreza, será de 1000 reis incluindo a folha de impressão.

«Não se recebem assignaturas para uma parte da obra, nem para a

obra inteira depois de publicada.

«Extrahir-se hão unicamente os exemplares necessários para as assigna-

turas que se houverem obtido e depois de terminada a publicação nenhum
exemplar se venderá avulso.»

Ignoro quem fossem os co-emprezarios de Emiliano Bettencourt; tão

( a) No rascunho deste programma, também posto á minha disposição pela ex."'
ST.' D. Cândida de Guimarães, lê se, nesta altura : «taes como, no designado com o n."

28 que é o mesmo do n.° 34 e os designados com o n.° 44 e 65, que são repetições da
do n." 80 »
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pouco consegui averiguar até onde chegou a projectada reimpressão do
Atlas, auctorisada pelo governo em janeiro de 1871. Quero, porem, crer
que de projecto não passou a empreza.

Para concluir, resta-me occupar-me da ordem por que devem ser dis-

tribuidas as estampas do Atlas de 1849.
K' esta tarefa a mais importante e porisso, também, a de mais difficil,

pelo menos a de mais complicada, realisação, não obstante as regras e
mstrucções que nos deixou o auctor.

São muito variadas, e bastante differentes— por vezes até, em certos

pontos, irreconciliáveis—as maneiras por que, em geral, se encontram dis-

tribuidas as estampas do Atlas de 1849, mesmo por parte de aquelles

que mais de perto procuraram orientar-se pelas regras e princípios mar-
cados e deixados pelo próprio visconde de Santarém ; como foram (além
do coordenador do incomparável exemplar existente no Archivo do Minis-
tério dos Estrangeiros e do coordenador do magnifico exemplar que per-
tenceu ao conde de Lavradio, e foi depois adquirido para a Sociedade de
Geographia de Lisboa): Emiliano Augusto de Bettencourt em 1871 ou
antes, o conselheiro Figaniére antes de i883 (a), o ex."" sr. Gabriel Perei-

ra, quando director da Bibliotheca Nacional de Lisboa (í>), e o auctor da
«Memoria» publicada no «Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa»,
de outubro de 1903.

Quando se organisou a exposição de cartographia nesta Sociedade
em 1903, a respectiva direcção auctorisou que o bello exemplar perten-
cente, desde a sua fundação, á sua Bibliotheca— e para esta comprado,
já encadernado, aos herdeiros do conde de Lavradio— fosse desencader-
nado para se dar ás suas folhas a distribuição proposta pelo auctor da
«Memoria», isto é, uma distribuição bastante differente da que tinha e

(a) No Archivo do Ministério dos Estrangeiros encontrei e examinei—em princípios
de igo4— os «Apontamentos para a classificação e coo.denação dos Mappas do Visconde
de Santarém, pertencentes ao conselheiro F^iganiére, copiados em 23 de agosto de i883
por José de Sousa Almeida Couto». Estes «Apontamentos» filiam se no estudo compa-
rativo do exemplar do Ministério dos estrangeiros com as indiciições da Note. Figaniére,
em vez de adoptar uma numeração única e seguida, abrangendo ás 4 partes em que o
Atlas se divide, adoptou uma numeração para cada uma destas 4 partes, de forma que
a primeira vai de I a XXVI, a segunda de I a XVII, a terceira de I a XI e a quarta
de I a XXIV.

,

Figaniére é também de opinião que em a Nole ha alguns n."' repetidos, como seriam
os n."' 34, 44 e 65, 70, relativamente aos n."' 28, 80 e (iq. Como muito bem se observa
nestes «Apontamentos», o «exemplar da Secretaria de' Estado de Ministério dos Es-
trangeiros, sem contar os duplicados nem as differentes tiragens, contem as mesmas
78 folhas, a saber : i.» parte — 29, 2." parte — 14, 3.' parte— to, e 4.* parte — 25.»

(*) A tentativa do actual e muito digno Inspector das Bibliothecas e ArchivosNa-
cionaes é baseada no estudo comparativo dos três exemplares pertencentes ao Ministé-
rio dos Estrangeiros, á Bibliotheca Nacional de Lisboa e á Sociedade de Geographia dcs
ta cidade, com os principios consignados na Note, isto é, no «índice» publicado no tomo
3.°, anno de i855, das Nouvelles Annales dcs Voyages, de Malte-Brun, pag. 147 e segs.»

Não será de mais accentuar que o exemplar da Sociedade de Geographia ainda então
conservava a antiga distribuição das suas folhas, conforme pertencera ao conde de La-
vradio, bastante differente da que lhe deram em igoS.



que ficara registada por A. C. Borges de Figueiredo, em 1891, nos «ín-

dices e Catálogos» da referida Bibliotheca, impressos (a).

Sem pruridos de fixar uma nova distribuição das estampas, mas corres-

pondendo apenas ás conclusões a que fui levado pelo meu estudo, não só con-

sciencioso e detido, mas extensamente baseado em reflexões e documentos
que certamente escaparam á ponderação, ao exame e á investigação dos que
me precederam, permitto-me deixar aqui — ao menos como tentativa mais
racional e mais conforme com o pensamento geral doauctor—uma nova or-

dem de collocação nas cartas do Atlas illustrativo do Essaí.

Para esta minha coordenação, no que em particular se refere ás espécies

cartographicas e aos 4 respectivos agrupamentos chronologicos, tive, natu-

ralmente, que orientar-me também pelas indicações fornecidas pela -Note;

menos nos pontos em que houve, evidentemente, equivoco da parte de seu

autor (í»), como succedeu com os monumentos 109 e 110, i23, 124 e 12b
— que ahi vêem incluídos na 2.* parte, em vez de virem na 1.* (c) — e

com o monumento 127, que vem incorporado com os da 3.* Parte, era

lugar de ser incluído também na 1/ (d), e como acconteceu ainda com os

monumentos 154- tDg, que veern no final da Parte 4.^ em vez de figura-

rem igualmente na i.* (e). De facto, só por um equivoco do visconde de
Santarcm julgo dever explicar-se que na classe das cartas e dos portula-

nos (Partes i .* e 3.") figurem planisph erios e mappas-tmmdi (Partes 2.' e 4.»)

— que é o caso dos n."' 109, iio, i23, 124 e 123 — ou que no grupo dos

mappas-mundi a contar de 1459 (Parte 3.'') se colloque um mappamundo
anterior a este anno (Parte i.*), como é o de João Leardo, (1448), ao qual

pertence o n.° 127 da Note (/).

(a) Pags. 8 a ii, do fascículo "11 — Mapp as». A paginas lo deste fascículo, ao in-

dicarem-se as estampas que constituem a Parte 4.*, lê-se: (65. Falta.» Que estam-
pa seria esta, quando é certo que nenhum dos conhecidos exemplares do Atlas com-
preende mais cartas que o que pertencera ao Conde de Lavradio ?! E' de presumir que
Borges de Figueiredo quizesse referir-se a algum dos monumentos já por mim enume-
rados a pag. i65.

(b) Vide pags. 161, nota (a) ; i68, nota (b), e 169, segunda parte da nota (a)

(c) Vide pags. 178 e 172.

(á Vide pag. 178.

(e) Vide pag. \j3.

( f) Guiados exclusivamente pela Note, o coordenador do exemplar do conde de La-
vradio e Figaniére collocaram na Parte 2.» a folha que encerra os monumentos 109 e 1 10.

O auctor da já por vezes citada aMemoria» coUocou esta folha na Parte 3.', no que evitou

um erro, commettendo, porem, um outro, por não attender ao critério chronologico. O
monumento referido sob o n.» 1 10 só poderia considerar-se na Parte 2.", se apenas atten

déssemos á sua parcial reproducção numa das folhas do Atlas de 1841, isto é, na carta V
do Appendice A ou D.

Com respeito aos monumentos i23e 124, convém notar que os outros 10 monumen-
tos da folha em que foram estampados estes dois, figuram na Parte 1 .' dn Kole e que esta

folha é collocada nesta Parte por todos os coordenadores.
O monumento i25 foi estampado com on.° 81 (Parte 1.') numa mesma folha Estes

dois factos servem para nos mostrar, por outra forma, como o visconde de Santarém,
effectivamente, se equivocou collocando na Parte 2.' da Note es n" i23, 124 e i25. Ao
contrario do que fizeram cora a folha que encerra os monumentos i23 e 124, os coorde-
nadores collocam sempre (a meu ver, erradnmente) na Parte 2.' a folha em que foi es-

tampado o monumento 125.

Arrastados ainda pelo equivoco da Note, os mesmos coordenadores collocam sem-
pre na 3.' Parte o monumento 127.
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Em quanto aos monumentos 154-159 collocados na Parte 4.* da Nole,
bastará advertir, para se reconhecer o equivoco, que no próprio titulo da
Parte i.* (a) se diz que esta encerra «les Roses des vents» (b).

A não ser no que respeita a estes douze monumentos, a minha coordena-
ção corresponde essencialmente ás 4 partes da Note, afastando-se, porisso,

não só do critério adoptado pelo coordenador do exemplar pertencente ao
Archivo do Ministério dos Estrangeiros, quando coUocou na Parte 4/ o
monumento 121 (c), senão também do desastroso critério que levou o
auctor da «Memoria» a coUocar na Parte 4.* o monumento 129, e na ?.*

o monumento 143.

Na coordenação por mim proposta, a Parte i.* abre—como no exemplar
do Ministério dos Estrangeiros e na distribuição da «Bibliotheca America-
na»—pela estampa que, conforme o titulo desta Parte, encerra, em primei-
ro lugar, as «Représentations des systémes des zones habitables et inhabi-

tables. . . ». A esta segue-se, também em harmonia com o mesmo titulo, a

folha das tRoses des vents».

A distribuição das outras folhas, dentro de cada uma das 4 Partes ou
secções, segue, o mais rigorosamente possível, a ordem chronologica dos
seus monumentos mais antigos (d).

Ao contrario do systema adoptado por A. C. Borges de Figueiredo —
que, na contagem das estampas, entrou em linha de conta com os titulos das
Partes 2.% 3.* e 4." (e)—o systema de numeração que sigo é o que só assigna-

la numero ás folhas com monumentos geographicos.
Ao lado da numeração e distribuição que reputo mais racional, o leitor

encontrará a numeração que cada uma das respectivas estampas recebeu
por parte não só dos coordenadores dos exemplares do Ministério dos Es-

trangeiros e do Conde de Lavradio, mas também de Figaniére e do auctor
da «Memoria».

Segue-se a distribuição que considero mais racional.

Os monumentos com um * são os de que conheço exemplares coloridos.

A «Memoria», ao passo que não regista muitos destes, assignaia como co-

loridos vários outros em que, supponho, os coloristas não intervieram-

(a) Vide pags. iSa e 172.

{bj Não obstante isto, a «Memoria» collocou no ultimo lugar da Parte 4.* a estampa
que encerra estes seis monumentos. O mesmo se observa no exemplar da Sociedade de
Geographia de Londres (conforme uma relação de alli enviada em i6 de março de t()04)

e no exemplar annunciado, por 1440 marcos, no catalogo n." 3oo (anno de 1904) db li-

vreiro allemão Karl W. Hiersemann, de Leipzig (segundo a relação que me foi enviada

em 25 de maio do mesmo anno).
(c) Este critério foi seguido nos 2 exemplares que em 1904 examinei na Bibliotheca

Nacional de Lisboa, bem como pelo auctor da «Bibliotheca Americana», publicada em
Paris por Ch. Leclerc, em 1878, pags. 148-151.

Completamente idêntica á coordenação do exemplar do Ministério dos extrangeiros
— na constituição das 4 Partes e na distribuição dos monumentos que formam a 2.' e a 3."

Parte—a coordenação da «Bibliotheca Americana» pouco dilTere daquella nas outras duas

Partes.

(d) Videofficio-relatorio de 5 de junho de i854, pag. i32, e tomo i." do Essai, pags.

LXXXIV e LXXXV.
(e) De aqui proveiu que Borges de Figueiredo enumerasse 82 folhas em vez de 79. —

Vide nota (a) da pagina anterior.



PREMIÈRE PARTIE

Représentations des systèmes des ^ones habitables et inhabitables dessinés

pendaut le mqyen-age poui- servir de démonstrations aiix theories des

cosmographes de cette période historique. Roses des vents en dou^e

divisiom telles quelles sont Jigurées dans les manuscrit du mojenage.
Mappemondes et planisphères représentavt la forme de la terre et de
ses divisiom, dressés depuis de VP siècle iiisquau commencement du
XV' siècle antérieiírement aux grandes découvertes des portugais et

des espaguols.

1. Les cinq zones d'après un manuscrit du,

X.' Siècle.
^

:

2. Planisphère représentant ies zones habi-!

tables et inhabitables, d'après un manus-|
crit du X/ Siècle. ;

'3. Planisphère représentant le système des
zones par bandes.

4. Mappemonde qu'on trouve dans un ma-'

nuscrit du X.^ Siècle.
j

5. Mappemonde tirée d'un manuscrit d'Isi-

dore de Séville du XII.* Siècle. 1

tirée d'un manuscrit du!

tirée d'un manuscrit du!

Mappemonde
XIV.' Siècle.

Mappemonde
XIV.' Siècle. I

Mappemonde du XIV.' Siècle tirée dui

manuscrit á'Ermangaiid de Bé\iers.
\

Mappemonde qui se trouve au revers

d'une médaille du commencement duXV.*
Siècle.

Mappemonde dessinée dans le poème
géographique de Leonardo Dati du XV.*}
Siècle (I423).

I

Mappemonde tirée des Manuscrits de|

Touvrage á^Isidore de Séville et reproduite

dans rédition princeps de 1493.
Mappemonde dessinée dans le poème
géographique de Leonardo Dati du XV.',
Siècle. {a)

\

A, Ministério dos Estrangeiros — B, Conde de Lavradio
dada de Geographia de Lisboa, desde ujoS.

C, Figaniére —D, Socie-

(a) Estes dôje monumentos teem o titulo seguinte, na respectiva folha : Systèmes
des zones habitables et inhabitables dessinés au Moyen-âge pour servir de demonstra
tion aux theories des Cosmographes de cette époque et différentes Mappemondes.
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1. Rose des vents en 12 divisions de Tho-

rison, et indiquant leurs effets météorolo-

giques,tirée d'un manuscrit du X." Siècle.

2. Rose des vents em 12 divisions de Tho-

rison, tirée d'un naanuscrit du X.° Siècle.

3. Rose des vents em 12 divisions de Tho
rison tirée d'un manuscrit inédit de la Cos
mographie d'Asaph, auteur du XI.° Siècle

4. Rose des Vents en 12 divisions tirée d'un

manuscrit de Vitruve du XI" Siècle.

5. Rose des Vents en 16 divisions de Thori-

son, tirée d'un manuscrit du commencem.'
du XIV.' Siècle renfermantle poèmed'/i'r-

mengaud de Bésiers.

6. Rose des Vents en 12 divisions deThorison
avec les noms grecs de la rose de Timosthè-
nes et les correspondants adoptes au Moy-
en íige tire de Touvrage rarissime de Scho-

ner intitule Opusculum Geographicum. (a)

'(N.''T).M.appQmondeácCosma.sIjidicopleusles
du VI." Siècle qui se trouve dans un Mss.du
IX."— Terra ultra Oceanum, vbi ante di-

luvium habitabant homines.
(N." 2). Planisphère du IX' ou du commence-

ment du X' Siècle trouvé par Mr. Miller

dans un Mss. de Madrid qui a appartenu
à la Bibliothèque de la Roda en Aragon

(N.^S). Planisphère du XSiècle c\\i\ se trouve

dans la Bibliothèque de Floretice.

(
M" .^/ Mappemonde du Xlil' Siècle qui se

trouve dans un Mss. de Salluste de la Bi-

bliothèque Laurentienne á Floretice,

f^M^ij. Planisphère quon voit dans un Mss.
de SalltíSÍL» à Ia Bibliothèque des Medicis

à Florence du XIV Siècle.

fN." 6'j. Planisphère qui se trouve dans un Mss.
du Xí/I' Siècle à la Bibliothèque des Me-
dicis à Florence.

fA''." 7J. Mappemonde du XIVSiècle dans un
Mss. de la Bibliothèque Laurentienne à
Florence.

*(N.''8). Globe terrestre qui se trouve à la fin

d'un manuscrit de Marco Polo de la Bi-

bliothèque de Stockholm.

(4''P.)

{a) Estes seis monumentos lêem o seguinte titulo geral: Roses-des-Vents en usage,

au Moyen-Age, antérieurement aux grandes navigations du XV.« Siècle.



174

Mapperaonde du VIII.'Siecle renfermée dans

un manuscrit de Ia Bibliothêque d'Alb} .

Mappemonde renfermée dans un manuscrit

de Priscien du X/ Siècle conserve au Mu-
sée Britanique.

1. Mappemonde tirée d'un Manuscrit duIX.'

Siècle de la Bibliothêque de Strasbourg.

2. Mapperaonde du X.° au XI.' Siècle tirée

d'unManuscrit de la Bibliothêque de Saini

Omer.
3. Mappemonde du XII.» Siècle, tirée du Ma-

nuscrit de Lambertus (Floridits) de la Bi

bliothêque de TUniversité de Gand.

4. Mappemonde du XII. "= Siècle du Manuscrit

de Lambertus de la Bibliothêque de Gand,

et qui dans le texte porte le titre

—

Sp.(h)era

triplicata geiítium mundi: Gentes Asie.

Eiirope. Africe diverse.

5. Mappemonde du XIV.' Siècle renfermée

dans le Manuscrit français de la Bibliothê

que nationale de Paris, N.° 6:808, intitule

Archiloge Sophie.

6. Mappemonde XTV.* Siècle, refermée dans

le meme manuscrit de la Bibliothêque Na-

tionale, N." 6808.

1. Mappemonde tirée d'un manuscrit de Ma
crobe du X.^-"' Siècle.

2. Planisphère qui se trouve dans un Manus-

crit du X.' Siècle.

3. Mappemonde du XII.' Siècle(i i I9)tirée du

manuscrit intitule Liber Guidonis de la bi-

bliothêque Royale de Bruxelles.

4. Mappemonde du XII." Siècle, qui se trouve

dans le Líber Guidonis, en Belgique.

5. Planisphère Islandais tire d'un manuscrit

du XIII. ^ Sièle et publié dansles Antiqiiita

tes Americanae de la Société R. des anti-

quaires du Nord (Copenhague).

6. Monument tire du XIV.* Siècle, d'un Ma
nuscrit de la Bibliothêque Royale de Paris

pour servir de démonstration aux théories

de quelques Cosmographesdu Moyenage
7. Monument du XIV.' Siècle, tire d'un Ma-

nuscrit de la Biblioth. R. de Paris, pour ser

vir d'explication aux théories de quelquesj

Cosmographes du Moyen-age.
8. Mappemonde duXIV.'Siècle, qui se trouvej

dans un Ms. de la Biblioth. R. de Paris. |



175

1. Mapperaonde qui se trouve dans un Ma-
nuscrit latin du X.* Siècle.

2. Mappemonde du X.' Siècle qui se trouve

dans un Manuscrit latin de la Bibliothêque

N.'^ de Paris.

3. Mappemonde du X." Siècle qui se trouve

dans un Man.' Latin de la Bibliothêque N.'"

de Paris.

4. Mappemonde du X."* Siècle qui se trouve

dans le Man.' latin, N.° bgb.

6. Mappemonde du XI." siècle tirée d'un Ma-
nuscrit précieux do la Bibl. de la ville de

Dijon, renfermant divers iraités sur TAstro-

nomie.

6. Mappemonde du XI.* siècle, qui se trouve

dans un Man.' de cette époque à la Biblio-

thêque N.'^ de Paris.

7. Mappemonde du XII.' Siècle, qui se trou-

ve dans le Man.' Latin, N.°87, de la mê-
me Bibliothêque.

8. Mappemonde du XII.* Siècle qui se trouve

dans ie Man. latin, N.° 87, de la même Bi-

bliothêque.

9. Mappemonde du XIII.* siècle qui se trou-

ve dans le Man.' Latin, N.° 7690, de la mê-
me Bibliothêque.

10. Mappemonde du XIII.* Siècle, qui se trou-

ve dans le même Manuscrit.

1

1

. Mappemonde duXIII.* Siècle qui se trou

ve dans un beau Manuscrit d'Isidorede Sé-

ville, de cette époque.
12. Mappemonde du XIII.* Siècle qui se trou-

ve dans un Manusc. latin N." 6, (Fond de
Navarre) dans la Bibl. N.'''de Paris.

i3. Système Cosmographique qu'on trouve

dans un Manuscrit du commencement du
XIV.* Siècle.

Mappemonde quon a supposé du X.* Siècle

mais qui se trouve dans umMss. du XII *

Siècle, de la Bibl. R. de Turin.

Mappemonde du XI.* Siècle, à la Bibliothê-

que Cottonienne, au musée Britanique.

Planisphère de Cecco d'Ascoli (XIII.'' Siècle)

dans ses Commentaires au traité de la

Sphére.
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N." I. Fac-simile d'un Planisphère qui se

trouve à la Bibliotèque du Roi Départe-

ment des Mamiscrits, dans um Manuscrit du

XI' Siècle de la Cosmographie d'Azaph.

N." 2. Fac-simile d'un Planisphère qui se

trouve au Musée Britanique dans un Ma-
nuscrit du Polichronicon de Ranulphus
Hygeden du XIV Siècle.

N.° I. Planisphère qu'on presume avoir été

dessiné au XI.' Siècle, dans un manuscrit

de la Bibliothèque de Leipsik.

N." 2. Planisphère dessiné dans un Manuscrit

du XIV^ Siècle à la suite du livre de Guillau-

me de Tripoli: Destatu Sarracenorum.

N." 3. Planisphère d'un manuscrit du XIV.*

Siècle de la Bibliothèque I. M. P. de Vienne.

Mappemonde du Xn/ Siècle, dressée par

Henri chanoine de Mayence dédiée a

TEmpereur d'Allemagne Henri V.

Mappemondes et Systèmes renfermés dans
lesManuscritsdeParisetdelaHaye.deF/o.
ridus (Lambertus), auteur du XII. "^""^ Siècle

Mappemonde renfermée dans unMss. qui con
tient un commentaire de 1'Apocalypse com
pose par un auteur anonyme probablement
natif d'Espagne,rédigé vers Tan 787(Vin.''

Siècle) et dédié a Eidlierus, Evêque d'Os
ma. Ce manuscrit a été complete vers Tan

née 1109, dans le monastère de Silos, du
diocese de Burgos dans la vieille Castille

Planisphère du Traité intitule Imago Mundi
d'Honoré d'Autun XII.' Siècle.

Planisphère duXII'Siècle qui se trouve dans un
Mss. de VImago Mundi á']:\onovi d'Autun.

Planisphère qu on trouve dans un Mss. de

VImage du Monde de Gauthier de Metz
du Xm." Siècle.

Planisphère qu'on trouve dans un Mss. de

VImage du Monde de Gauthier de Metz
du XIII.'' Siècle à la bibliothèque du Roi.

Planisphère qu'on trouve dans un Mss. de

VImage du Monde de Gauthier de Metz
du XIII.'' Siècle à la Bibliothèque Royale.

Planisphère qui se trouve dans un autre Mss.
de Gauthier de Metz du XHI.'' Siècle.

Planisphère qui se trouve dans le Traitt de

Pierre dAxlly, intitule Imago Mundi de

1410.

C
I
D
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17
j

1S{

1. Mappemonde renfermée dans un Ma-
nuscrit du XIIP Siècle, de la Bibliothè-

que de Leipsig.

2. Trois planisphères tires d'un Manuscrit

du XIV. " Siècle de {'Imago Miindi, attri

bué à M^ Gonneim, conserve dans 1;

Bibliothèque Royale de Bruxelles.

3. Figure representam le système des terres

opposées et le Monde de la forme d'une

pomme renfermée dans le même Manuscrit.

4. Figure représentant les difterentes par-

ties de la Terre separe es par des Mers,
tirée du même Manuscrit.

5. Représentation figurant TAsie, occupant
tout le centre du plan et les quatre points

cardinaux, tire'e du mème Manuscrit.

6. Systéme cosmographique renfermé dans

un Manuscrit du XIV Siècle copie d'un

autre plus ancien de VImago Miindi d'Ho-
noré d'Autun, conserve à la Bibliothèque

Royale de Stuttgard.

7. Mappemonde renfermée dans le même
Manuscrit de VImago Miindi d'Hono-
ré d'Autun, conserve à la Bibliothèque

Royale de Stuttgard.

8. Mappemonde tirée d'un Manuscrit du
XIV" Siècle de la Bibliothèque d'Arras.

9. Systèmes des zones habitables et inabi-

tables tires d'un Manuscrit du XV. '' Siè-

cle, renfermant le poème Géographiquc
de Goro Dali.

Mappemonde du XIII, ° Siècle, qui se trouve

au Musée Britannique dans le Mss. Royal

14, C. IX.

Mappa íerrae habitabilis. Floreshisloriarum,
sive historia ab orbe condito ab ann. I23i
per Matthceum de Parisio. Mss. Cotton
du Musc'e Britannique du XIIF Siècle.

Mappemonde du XIII.'' Siècle d'àprès le Ms.
Royal 14. c.XII. du Musée Britannique. (*)

• Em geral andam juntos este mappamundi e o anterior, numa só estampa.
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19{

I

j

20

21{

22

24

25

27

29,'

Fac-simile. Mappemonde de Marino Sanuto
qui se troLive dans un mss. du XIV. " Siè-

cle de la Bibliothèque Royale de Paris,

N.° 4-9^9 qui a pour titre: Chronicon ad
anuum MCCCXX.

Mappemonde de Marinus Sanuto du XIV.^

Siôcle, (i32i) renfcrmée dans le Manu-
scrit N.° 9404 de Touvrage de cet auteur

conserve dans la Bibliothèque Royale de
Bruxelles.

Mappemonde de Marino Sanuto, de iSai.

Fac-simile. Mappemonde des Grandes
Chroniques de S'. Denis du temps de

Charles V. (1364 à 1372) manuscrit de la

Bibliothèque de S.'" Gèneviève.
Fac-simile. Globe de Nicolasd'Oresme des-

siné en 1 377, à la suite de son Traité de la

Sphère.

Mappemonde de la fin du XV. " Siècle qui se

trouve dans Touv-rage três rare d^ la Salle

duXV." Siècle.

Planisphère du XIV." Siècle placé en tête

d'un Manuscrit latin de la Bibliothèque

Royale de Paris, N." 4126.
Mappemonde du XV. " Siècle renfermée dans

une coUection de ditíérentes cartes du XIV
et autres, conservées dans la Bibliothèque

Medicea de Florence.
Fac-simile. Mappemonde du mss. du Poni

poiíiiis Mela de la Bibliothèque de Reims
de 1417.

Planisphère qui se trouve dans un Manu
scrit d'un puème gcographique du XV."
siècle.

Mappemonde de Andrea Bianco dressée en

1436.

Mappemonde du commencement du XV. ''

Siècle du Musée Borgia dressée avant

les grandes découvertes.

Mappemonde dréssé en 1448, par Johanes
Leardus de Venise, conservée á Vicenza
dans la bibliothèque Trento, publiée pour
la première fois et donnée en fac símile.

Mappemonde renfermée dans le Rudimen
tum Novitiorum imprime en 1475.

'9

28

B c
1

1

22 .

18 «9

25 25

21 21

44
2'T.)

17
(2^.)

24 24

26 26

39
(2»P.)

12

(2='P.)

23 23

52
(3^P0

42
(2^P.)

25

37
(3»P.)

49
(3^P.)

19 20 19
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30

84

35,

361

37

39|

40^

41

42

44

3o

4o

3c,

42

43

28

32

33

43

42

26

DEUXIÉME PARTIE
Porhilans^ cartes historiques et hydrographiques du moyen-age, antérieu-

remeut aiix decouvertes des portugais et des esvascnols effeclués au
^P úède. ' ^

1. Carte de TEmpire d'Occident, tirée d'un

Manuscrit de Tan 11 19, du Guidonis de

la Bibliothêque Royale de Bruxelles.

2. Carte Géograpliique de TEurope du XII. ^

Siècle renfermée dans le Manuscrit de

Lambertus de la Bibliothêque de TUni
versité de Gand.

3 Carte qui se trouve dans un Manuscrit du
XII." Siècle du Musée Britanique qui ren

fcrme des ouvrages de Saint Jérome.
* Portulan de Petrus Vesconte de Genes dres

sé en i3i8 Conserve à Teínse dans la Bi

bliothèque du Musèe Correr. (N.°' 1-6.)

N." I. Carte de Pizzigani de 1367. (à la Biblio-

thêque de Parme.)

*N.°2. Carte catalane manuscrit de isjb à la

Bibliothêque du Roi à Paris. (Depart. des

Cartes.)

N." 3. Carte de TAtlas mss. de la Bibliothê

que Piuclli de 1384 à 1400. (Collec. de

W. de B."" Walkenaêr.)
Carte Catalane de iSyS, donné en Facsimi

le, copiée d'aprés Toriginal conserve à Ie

Bibliothêque Nationale de Paris.

Portulan du XIV et du XV Siêcles (i384 à

1434) donné en Fac-simile d'aprés TOri
ginal qui á appartenu à la Bibliothêque

Piíielli, Mainttnant dans celle de Mon-
sieur le B"" Walckenaêr (N.°^ 1-6.)

Portulan de la fin du XIV." Siècle, qui se

conserve à la Bibliothêque Impériale de

l^aris et qu'on dit avoir appartenu a la

Bibliothêque du Cardinal de Richelieu.

Carte de Ia Bibliothêque de Weimar de

MCCCCXXIV.
Fac-simile des Cartes marginales et figures

renfermécs dans le Manuscrit du Traitc

de la Sphêre de Leonardo Datide Floren-

l ce, du commenccment du XV." Siècle.

ÍN.° I. Carte d'Andrea Bianco de 1436.

43|N.'' 2. Planisphòre d'Andrea Bianco.

|N." 3. Moppemonde de F. M^iuro. (1460.)

Carte marine de la fin du XIV.™"^ ou XV." siê- 74
cie. conservée aux archives de Lucerne. (4''PÒ

3o

36

3q

40
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TROISIÉME PARTIE
Série de mappemondes a partir de celle dii célebre Cosmographe Fra- Mau-

ro, de i4.5gjusquaii XVIP siècle, destiuées à montrer, par leiír rap-
prochement ai>cc les mappemondes autérieiíres aiix grandes dêcoitver-
tes des portugais et des espagnols (données dans la première partie),
les progrès que les explorations maritimes de ces deiix nations ont fait
faire a la sciencie géographique et a la connaissance dit globe que nous
habilons.

51{

52

54J

* Mappemonde dressé en 1439, par Fra Mau
ro, Cosmographe vénetien par ordre d'Al
phonse V, roi de Portugal. Publiée pour
la première fois de la grandeur de Tori

ginal avec toutes les Legendes. Par le Vi

comte de Santarém 1854.

Mappemonde dréssé en 1489 qui se trouve
dans un Manuscrit du Musée Britannique
Reproduite pour la première fois.

Mappemonde de Ruych de i5o8, renfer-

mant les dernières dècouvertes faits jus-

qu'à cette époque.

N." I. Globe de Jean Schoener de i52o(a
N." 2. Mappemonde d'Apianus de 1620. Tirée

du Solin de Camers.

1. Mappemonde dressée par Francesco Ro-
selli de Florence, em i532.

2. Mappemonde de la Comosgraphie de Se-

bastien Munster, de 1544.
3. Mappemonde de la Vadianus, i546.

A B c

44
a

49

4G
a

5i

I

a

ò

5o 53 8

5i 54 9

62 5b 10

53 56 11

61

(4^P.)

52

63

(a) No exemplar pertencente mi aiictor da «Memoria» publicada em jg04, esta/olha

tem no alto estes diferes: Mappemondes et globes du XVI siècle, des-tinés à montrer
par !e rapprochement avec les monuments antérieurs aux grandes dècouvertes des
Portugais et des Espagnols, les progrès c)ue les explorations maritimes de ces deux
nations ont fait faire à la science géographique.

Este mesmo exemplar tem no fim estas palavras : Globe de Jean Schoner de i5ao.



QUATRIÉME PARTIE
Cartes marines et portulam posterieurs a 14^4, époque dn pass.xge du

Cap Bojador par le marin portiigais Gil Eannes, qiii constalent les

progrès de Fhydrographie diis aiix grandes découvertes des portugais
sur toutes les cotes de lAfrique occidentale et orientale, les cotes et

péninsules de lAsie méridionale et orientale, et dans les immenses ar-
chipels de la mer indienne et orientale jusqiiau Japon

56Í

56Í

1
58Í

6oj

64

66{

• r\

Carte de Gabriell de Valsequa, Feta [Fait] à

Mallorcha anj MCCCC XXXViiij.

Fac-simile. Carte de Grazioso Benincasa
dessinée en 1467. (Bibliothèque du Roi à

Paris, Depart. des Cartes.)

Carte de Freduci d'Ancone, dresséeen 1407,
et donnéc pour la prcmière fois en Fac
simile, d'aprés Toi iginal qui se trouve à la

Bibliothèque de Wõlfenbuttel.

Gratiosos Benincasa Anconitanus Composuit
Venecys Anno Domini MCCCCLXXI.

Geographische Vorstellung eines Globi, wel
chen Anno 1492. Herr martin Behaim im
Diâmetro bei) 20 ZoUen zu Nurnberg exi

biret.

Fac-simile. Afrique de la Mappemonde de

Juan de la Cose pilote de Christophe-Co
lomb en 1498 desinée en i5oo; tirée de

Toriginal de la Bibliothèque de M'. le B.°"

Walckenaèr.

Univesalior cogniti orbis tabula ex recenti-

bus confecta observationibus, fragmentum
depromptum ex edi. Geograph, Ptolemaei

Romse MDVIII.

Carte d'Afrique, du Ptolémée. Pubiié à

Strasbourg em i5i3, d'aprcs les Cartes

Portugaises. — Tabula Moderna Prime
Partis Aphricae.

Afrique d'une Mappemonde Conservée ã

la Bibliothèque de Weimar avec le titre:

Carta universal en que se contienc todo

lo que dei mondo sea descubierto hasta a

ora: hizoia un Cosmographo de su Ma-
gestad, Ano MDXXVII.

Carte de Diego Ribero, 1529. á la Bibliothè-

que de Weimar.

Pcrtulan, dressc entre les annés i524-i53o,

par Francisco Rodrigues, Pilote Portugais,

qui a fait le voyage aux Moluque s. (N ."'
i
- 26).

54

58

62

63

54

55

59

56

58

60

5i

(3^P.J



l82

73{*

74/*

7ôl

Fac-simile. Les premiéres Oeuvres de Ja-

cques de Vaulx, pilote pour le roy en If

Marine, i533.

Guillaiime le Testii (Carte de), {ibbb).

Facsimile. Carte de TAtias de Joan Marti
nes, dessinée à Messine A. 1D67.

Cotes occid.'" d'Afrique. Exiraites de \í

Carte réduite de GuilLniine Lepasseitr de

Dieppe. 1601.

Cotes occid.'"' d'Afrique. Extraites de la

Carte reduite par Jean Dupout de Dieppe

1625.

Coles occid.'"* d'Afrique. Extraites de Ia

Carte faitte en Dieppe par Jean Guèrard.
i63i.

A B C

7. 76 18

72 77 '9

73 78 20

V 79 21

76 80 22

77
e

78

81

e

82

23

e

24

76
e

77
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O^^UT^IlS C03JL «FI^O.

Innumerãdas

i: o »- <3 ~

b)

3 O,

(V)

(VII)

(XI)

(XIV)

(XV)

(XVIII)

Carta de Pi^igani, de iSõy.

Carta catalan mss. de liqb.

Carta da bihliotheca P/ne//?, 1384 a 1400.

(Vil) . Carta de Gra\iosus Bcnincasa^ 1467.

í N Carta de Pizigani, de 1367.

le 1375.

N." 3. Carta da bibliotheca Pinelli, i384
N." 2. Carta catalan mss. de i3':

[400.

N." I. Carta de Audrea Bianco de 1436.

N.° 2. Planis ferio de Andrea Bianco^

1436.

N.° 3. Mapamundi de F. Mauro. (1460.)

* Carta de Graiioso Beiíiucasa, feita em
1467.'

*, Africa do Mappamundi de Juan de la

Cosa, i5oo-

Africa do Mappamundi conservado na Bi-

bliotheca de Weimar, mdxxvii (a).

Carta de Diego Ribcro, 1529, na Biblio-

theca de Weimar.
* Carta do Atlas de Joaii Marliiies, ibõj.

(a) Vi um exemplar da Carta de Africa occidental de mccccxxiv (conservada na
bibliotheca de Weimar) sem numeração, sem nome do auctor do Atlas e com o titulo

em portuguez. mas sem piso. A Memoria sobre a priorid.idc (pag. 216) manda vêr esta

carta. E' o monumento VI da lista de 1841.

N. B. Os algarismos em normando indicam as cartas (planches) que se imprimi-
ram nos dois formatos ; o * significa que tenho conhecimento de exemplares coloridos,

alem dos em negro.
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1-5 3
c) ss

(I) •

(SI)

(III)

(X)
(XVI)

Carta de Piíigani^ de 1367.
Carta catalã, 137b.

Carta da bibliotheca Pinelli, 1384-1400.

* Mappemonde des Grandes Chroniques
de S.« Denis (i364 à iSyS) (a).

* Mappemonde du Mss. du Pomponius Me-
la, 1417.

Globo de Martin Behaim, 1492.
* Oéuvres de Jacqties de Vaulx, i533.

Numeradas

d) o S Q rj
<3 ^T3 ~

5^'
1:2 'I.

VIII c IX . Carta de Gra/!'osos5e!//Hcascí, MccccLxxi(^).

XIV . Africa do mappanriundo da bibliotheca de
Weimar, mdxxvii (c).

XV . Carta de Diego Ribero, 1529 {d)

XVIII . Carte de G. Levassetir, 1601.

XIX . Carte de J. Dupotit, 1625.

XX e XXI . Carte de /. Guérard, i63i.

Innumeradas, sem nome do auotor do Atlas, sem titulo em francez.

(IV). Carta da Bibliotheca de Weimar de mccccxxiv.

(VI), farta de Gabriell de Valseqita. Feta á Maliorcha anj mccccxxxviij.

(XII). Universalior cogniti orbis tabula ex recentibus confecta observatio-

nibus fragmentum deproraptum ex edi. Geographi Ptolom^i Ro-
m« MDVIII.

Os exemplaras destas 3 cartas teem uma depressão em volta da gravu-
ra.— Dentre as 21 cartas que constituem o Atlas de 1S41, somente destas 3
e da Carta XIII., isto d, da a Tabula moderna» fStrasburgo, i5i3), é que não
conheço exemplares com <ipiso».

(a) Deste raappamunJo vi um exemplar (pequeno formato), innumerado, nome em
portusuez, mas sem titulo e sem piso; e apenas delineado o perímetro deste. Julgo ser

uma simples prova typoíraphic^. O mesmo observei relativamente a um exemplar do
fac simile do Globo de Nicolau de Oresme, no qual todavia nenhuns dizeres havia.

(b) Vide a nota N. B. de pag 190.

(c) Note se que esta carta tamham figura no grupo das innumeradas, mas com o
nome e o titulo em porlugue^.

(d) Observação idêntica á nota anterior.
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C ^. H T E ^
[OONTENUES DANS L'ATLAS DE L'OUVRAGE

SUR LA PRIORITÉ

DE LA DÉCOUVEnTE DE LA COTE OCCIDENTALE D'AFniQUE AU DELA DU C

PAU LES PORTUOAIS.

XlVe SlèCLE.

I. — Partie de TAfrique occidentale de la carte des frères Pt^igatii,

de 1367, dans la Bibliothèque de Parme.

II. — Facsimile de la partie de TAfrique occidentale de la carte de
TAlas catalan, de tSyô, de la Bibliothèque Royale de Paris.

III. — Facsimile de la partie de TAfrique de TAdas de la Bibliothè-

que Pinelli, de 1384- 1400 (inédite).

ly. — Facsimile d'une Mappemonde des Grandes Chroniques de
Saint-Denis du temps de Charles V (i364 à 1372), manuscrit
de la Bibliothèque de Sainte-Genevicve (inédite).

XT= SIÈCLE.

V. — Mappemonde du manuscrit de Pomponius Mela de Ia Bibliothè-

que de Reims, de 1417 (inédite).

VI. — Afrique occidentale de la carte conservée à ia Bibliothèque de
Weimar, de 1427 (inédite).

VII, — Carte du cosmographe vénitien Andrea Bianco^ 1 136.

VIII. — Fragment d'une Mappemonde du même cosmographe, repré-

sentant une portion de 1' Afrique.

IX. — Carte catalane de Gabriel Valsequ.i^ datée de 1439 (inédite).

X. — Fragment de la Mappemonde de Fra Mauro (1460 á 1470).

XI. — Facsimile de la carte d'Afrique occidentale de TAtlas dessiné

par le cosmographe Graciosus Benincasa Aticonitaiuis, datée

de 1-1.67, de la Bibliothèque du Roi, à Paris (inédite).

XII. — Facsimile d'u.)e autre carte du même cosmograpiíe Benincasa^
datée de 147 1, qui se trouve à Reme, ã la Bibliothèque du
Vatican (inédite).

XIII. — Carte d'Afri.|uc du Globe de Martin de Behaini^ qui se conserve
à Nuremberg, datée de 1492.

XIV. — Carte d'Afrique dessinée par le célebre cosmographe Jí/aw í^c

/í7 Gosa^ datée de i5oo (publiée pour la première fois) . L'ori-

ginal se trouve dans la Bibliothèque de M. le baronWaIckenaèr.



XV. — Carte d'Afrique de la Mappemonde de Ruych du Ptolémée de
Rome, de i5o8.

XVI Carte d' Afrique da Ptolémée publiée à Strasbourg en iõi3, gra-

vée d'après les cartes portugaises.

XVII. — Carte espagnole dont roriginal se trouve à la Bibliothèque de
Weimar, datée de 027 (inédite).

XVIII. — Carte d' Afrique du fameux cosmographe espagnol Uiego Ribe-

ro, datée de i529, dont Toriginal se conserve à la Bibliothèque

de Weimar (inédite).

XIX. — Fac-simile de la carte d' Afrique de rHydrographie de Jacques
de ]'aulx, datée de i533, dont Toriginal se conserve au dé-

partement des manuscrits de la Bibliothèque du Rol, à Paris

(inédite).

XX. — Fac-simile de la partie de la cote occidentale d' Afrique de la

carte de TAtlas de Joait Martines, dessinée à Messine en iSôy,

manuscrits de la Bibliothèque de M. Ternaux-Compans (inédite).

XVn« SLÈCLE.

XXI. — Carte d' Afrique occidentale datée du 17 juillet 1601 et dessinée

par Giiilhiume Levasseur de Dieppe (dépôt des cartes de la

marine), (inédite).

XXII. — Carte d'Afrique occidentale datée de iõzd et dessinée par le

cosmographe Dupont de Dieppe (dépôt de la marine), (inédite).

XXIII. — Carte d'Afrique faite à Dieppe tn i63i par Jea/i Guer-ard, pro-

fesseur d'H3'drographie, dans laquelle on lit pour la première

fois le nom de Pctit-Dieppe (dépôt de la marine).

PI.

D

Numeradas — Titulo das peças, em estrangeiro.

Nome do aiictor do Atlas, em france\.

N.° I. Carte de Pi^igani de 1367 (à la Bibliothèque

de Parme.)
'N.° 2. Carte catalane manuscrit de 1375. ala Bibliothè-

que du Roi à Paris. (Depart. des Cartes.)

N.° 3. Carte de TAtlas mss. de la Bibliothèque Pinelli

de i384 à 1400. (Gollec. de M.' le B.°" Wal-
kenaer.)



I*Mappemonde des Grandes Chroniques de S.' Denis du
tems de Charles V. (i364 à 1372) manuscrit
de Ia,Bibliothèque de S.'" Gèneviève.

*GIobe de Nicolas d'Oresme dessinée en 1377, à la suite

de son Ti^aité de la Sphère.

PI. III . *Mappemonde du mss. de Pomponius Mela de la Biblio-

thèque de Reims de 1417.

N.° I. Carte de Andrea Bianco de 1436.
PI' ^ • {

^° 2- Planisphère de Andrea Bianco.
N." 3. Mappemonde de F. Mauro (1460).

Pi. VII . *Carte de Grazíoso Benincasa, dessinée em 1467.

PI. VIII e IX . Graliosos 'Benincasa Anconitanus Composuit Venecys
Anno Domini mcccclxxi.

PI. X. Geographisclie Vorstellung eines Giobi, welchen Anno
1492. Herr7«íjr/m Behaim im Deametro beij

20 Zollen zu Nurnberg exibiret.

PI. XI . *Afrique de Ia mappemonde de Jiian de la Cose, pilote de
Christophe Colomb en 1498 dessinée en i5oo.

PI. XIII . Carte d'Afrique, du Ptolémée. Publiée à Strasbourg en
i6i3, d'aprés les Cartes Portugaises.— Ta-
bula Moderna Prime Partis Aphricae.

PI. XIV . Afrique d'une Mappemonde Conservée à la Bibliothèque

de Weímar avec !e titre: Carta Universal en
que se contiene todo lo que dei mundo se ha
descubierto hasta aora : nízola un Cosmógra-
fo de su Magestad. Ano mdxxvii.

PI. XV . Carte de Dia^o Ribcro, 1529. à la Bibliothèque de
Weimar.

Pi. XVI . *Lespremiéres oeuvres de yíiC(7;/es í/e raw/x, pilote pour
le royen la Marine, i533.

PI. XVII . *Carte de TAtlas de JoíiH iT/íir/i«fs, dessinée a Messine.

A. 1567.

PI. XVIII . *Cotes occid.'" d'Afrique.Extraites de la Carte réduite de
Guillaume Levassem- de Dieppe. 1601

.

Pi. XIX . *Cotes occid.'" d'Afrique. Extraites de la Carte de Jean
Diipont de Dieppe. 1625.

PI. XX e XXI . *Cotes occid.'" d'Afrique. Extraites de la Carte faitte en
V>\tç^G.^&vJeanGnérard. iG3i.

Sem nome do auctor do Atlas.

PI, IV . Carte de la Bibliothèque de Weimar de Mccccxxiv (i).

(i) Desta carta imprimiram-se também exemplares sem «piso», sem nome do auctor

do Atlas, mas innumerados e com o titulo emportuguej.
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VI . Carte de Gabriel! de Valseqiia, Fait à Mallcrcha anj

MCCCCXXXVIIU (2).

XII . *Universaliorcognitiorbistabulaexrecentibusconfectaob-
servationibus, fragmentum depromptum ex

edi. Geograph. Ptolomaei Romae mdvhi (3).

E

Dans le texte de notre ouvrage sur la prioriíé de la déconverte des

cotes occidentales dAfrique^ nous avons dcmontré qLi'avant le passage du
cap Bojador par Gil Éannes (1434), les nations maritimes de TEurope
n'av'aient aucune connaissance de cette cote ni des pays situes sur son

littoral au dellà de ce cap. Nous avons démontré, en outre, que leurs ma-
rias n'abordèrent pas au dela du Bojador avant les Porcugais. Enfin nous
avons fait remarquer que les seuks notions que les marins et les cosmo-
graphes de TEurope possédaient sur Tintérieur 1' Afrique, ils les avaient

obtenues par leurs rapports avec les Árabes et les Maures que habitaient

rAfrique septentrionale; ces notions mêmes étant obscures, incomplètes,
et souvent hypothétiques, les monuments géographiques pour la plupart

inédits que nous publions dans notre Atlas, rendront cette démonstration
plus evidente, notamment lorsqu'on les rapprochera du texte de notre ou-

vrage,

En effet, on verra dans les six premières cartes, toutes antéricures

aux découvertes des Portugais au dela du Bojador, que ces inonurnents

géographiques ne nous présentent pas la moindre trace que puisse nous
faire seulement conjecturer que les cosmogrephes européens eussent la

moindre connaissance de la cote d' Afrique au dela de ce point.

Dans toutes ces caries des XIV" et XV* siècles, antérieures à nos décou-
vertes. le trace de la cote se termine à la parallèle des Canaries, ou elles se

renferment dans les principes bizarres des diffcrents systèmes de la géo-

graphié systématique des anciens et des Árabes au moyen áge, et dans
aucune on ne lit un seul nom sur la cote occidentale, preuve evidente que
les marins européens ne visitèrent pas ces parages avant les Portugais.

(2 Ha também exemplares sem «piso», sem nome do auctor ao Atlas, mas innumera-
dos e com o titulo em liespjnhol. Vide nota (i} de pag. 66.

(3) Igualmente se imprimiram exemplares sem «piso», sem nome do auctor do Atlas,

titulo em latim, mas mnumerados. Vide nota (j) de pag. 66.

N. B. Os números em normando significam que as folhas respectivas foram gravadas
antes de 14 de julho de 1S41. — Das Cartas VIII e IX ha exemplares sem «piso», sem o
nome do auctor do Atlas, iunumerados, mas em papel mais delgado, com typo, gravador e

litographia difTerentes, e com o sul e occidente de Portugal. — Os n."' com * são os de
que conheço também exemplares coloridos.
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Ainsi point de trace de cote, point de nomenclature hydro-géographi-
que dans la partie de TAfrique occidentale au dela de la limite connue
dans les cartes des cosmographes de TEurope avant le passage du cap
Bojador par les Portugais.

Tel est le fait qui resulte de rexamen de ces rares et préciux monu-
ments contemporains; tel est le fait qui nous est démontré par la car-

te des fréres Pi\iigani de iSby (planche I, n." i), par la carte de TAtlas
catalan de iSyS (planche I, n.° 3), par la mappemonde des chroniques de
Saint-Denis du temps de Charles V (1364 à i38o), par la mappemonde
qui se trouve dans le manuscrit du Pomponius Mela donné à la bibliothè-

que du chapitrc de Reims par !e cardinal Guillaume de Sain-Marc, pré-

cédemment ch.noine du même chapitre*, par la carte de la Bibliothéque
de Weimar (1427), enfin par la carte même dAndrea Bianco et par sa

mappemonde de 1436, postérieure seulement de deux ans au passage du
cap Bojador par Gil £aitnes.

L'accord parfait de tous ces monuments et de plusieurs autres des
XIV ec XV° siècles antérieurs aux découvertes des Portugais et que nous
signalons dans notre ouvrage, prouve que les Vénitiens, les Génois et les

Catalans, qu! étaient alors les nations les plus instruiies dans Tart nauti-

que, et dont les cosmographes étaient les plus remonmés, ignoraient /oí«

le trace et le gisement de la cote d'Afrique au dela du cap Bojador; et

les notes qu'on lit tant sur la carte des frères Pi\\igani **, que sur celle

de TAtas catalan, et Tabsence de toute nomenclature au de là parallèle

des Catiarics, ne laissent aucun doute sur Tignorance ou Ton était à cet

égard.

En ce qui concerne la France, les deux monuments que nous publions
pour la première fois dans cet Atlas, à savoir la mappemonde des Gran-
des Chroniques de Saint-Denis dessinée sous le regne de Charles V, et

celle du Pomponius Mela de Reims de 1417, nous prouvent quen France
on n'était pas plus avance sur les connaissances géographiques relatives

à la cote occidentale d'Afrique au dela du Bojador, qu'en Italie et en Ca-
.alogne.

Les savants qui voudront jeter les yeux sur ces cartes en les rappro-

chant de tout ce qu'on lit dans les diííérents iraités de cosmographie de
la même époque, et dans les chroniques et autres documents contempo-
rains que nous citons dans notre ouvrage, apprcndront sans peine que
rignorance à ce sujet n'appartenait pas exclusivcment á un seul cosmo-
graphe. ou dessinaieur de cartes, que nul de ceux qui s'occupaitnt de
ces nidiières ne savait rien touchant la cote occidentale d' Afrique au dela

du cap Bodajor avant le passage de ce cap par le Portugais Gil Eaniies,

et les découvertes eflectuées par ses compatriotes.

Du ri-stc, lomission de noms europécns dans toutes les cartes antéri-

eures aux c;;itci marines dessinées par les Portugais après 1434, outre la

démonstration de la priorité de nos découvertes qu'elles constantent, se

trouvent en harmonie parfaite avec les récits des géographcs árabes eux-

Voyez § X de notre ouvrage.
Voyez notre texte, § X.
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mêmes, et notamment avec ce qu'on lit dans Ibn Khaldoun, un de leurs

plus savants et plus judicieux auteurs*.

Si donc on ne trouve pas le tracé de la cote d' Afrique au dela du cap
Bojador^ ni aucun nom européen au dela de cette limite dans les raonu-
ments géographiques et historiques antérieurs aux découvertes portugaises,

nous voyons en contraire dans les cartes postérieures à nos découvertes
le tracé de la cote occidentale de ce continent se prolonger au deià de la

limite connue, et les caries de toules les nalions de rÈurope se coiivrir

de noms portugais., en adoptant toules la nomenclature liydro-géographi-

que suivie par ceux de nos marins qui les preraiers visitèrent cette cote

et par nos premiers cosmographes.
La série des cartes postérieures au passage du cap Bojador par les

Portugais et que nous publions aussi dans cet Atlas, à savoir depuis celle

de Valsequa, 1409, jusqu'á celle du cosmographe Guérard dç. i63i, prou-

vera de la manière la plus evidente les faits que nous avons constates dans
notre textc, savoir: i" que tous les cosmographes de TEurope ne dessi-

nèrent le tracé de la cote d'Afrique au dela du Bojador, et m signalèrent

le prolongement exact de ce continent qu'après nos découvertes, et au fur

et à mesure que nos cartes marines et les relations de nos marins leur fi-

rent connaitre cette partie du continent africain ; 2" que seulement à partir

de Tépoque de ces découvertes on voit leurs cartes se couvrir de noms
portugais, noms imposés aux différents endroits, ports, rades, fleuves, et

points de cette cote par nos marins; 3° enfin que le nom de Petit-Dieppe

se trouve poitr la première fois dans la carte de Guérard, de i63i, de

prés de deux siècles postérieure au passage du cap Bojador par les Por-

tugais, preuve evidente que les Dieppois n'avaient fondé aucun établisse-

ment ou loge en Guinde, avant la compagnie créée Tan 1626, comme Vil-

laut et les auteurs qui ont copie les relations de ce voyageur Tont pré-

tendu.

Les documents qui constatent tous ces faits étant très-nombreux, nous

prions de nouveau le lecteur de rapprocher les cartes de cet Atlas de la

discussion de notre texte, notamment des §§ X, XI et XII ; et ce rappro-

chement, nous n'en doutons pas, ne laissera pas le moindre doute, même
dans les esprits les plus rebelles à la vérité, a. Tégard de la priorité incon-

testable de la découverte de TAfrique au dela du cap Bojador par les Por-
tugais.

Dans le texte de notre ouvrage, sur la priorité de la découverte des

cotes occidentales d'Afrique, nous avons démontré qu'avant le passage du
cap Bojador par Gil Eannes (1434), les nations maritimes de TEurope

Voyez le § X de noire texte.

I
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n'avaient aucune connaisance de cette cote ni des pays situes sur son lit-

toral au dela de ce cap. Nous avons démontré, en outre, que leurs ma-
nns n'abordèrent pas au dela du Bojador avant les Portugais. Enfi^nous
avons fait remarquer que les seules notions que les marins et les cosmo-
graphes de TEurope possédaient sur rintérieur de l'Afrique, ils les avaient

obtenues par leurs rapports avec les Árabes et les Maures qui habitaient

1' Afrique septentrionole ; ces notions mêmes étant obscures, incornplétes,

et souvent hypothétiques, les monuments géographiques pour la plupart

inédits que nous publions dans notre Atlas, rendront cette démonstration

plus evidente, notamment lorsqu'on les rapprochera du texte de notre ou-

vrage.

En effet, on verra dans les treize premiéres mappemondes et cartes,

toutes antérieures aux découvertes des Portugais au dela du Bojador,

que ces monuments géographiques ne nous présentent pas la moindre
trace qui puisse nous faire seulement conjecturer que les cosmographes
européens eussent la moindre connaissance de la cote d'Afrique au dela

de ce point.

Dans toutes ces cartes des XP, XIP, XIIP, XIV° et XV* siècles, an-

térieures à nos découvertes le trace de la cote se termine au parallèle

des Canaries. ou elles se renferment dans les príncipes bizarres des dlffé-

rents systèmes de la géographie systématique des anciens et des Árabes
au moyen âge, et dans aucune on ne lit un seul nom sur la cote occidenta-

le, preuve evidente que les marins européens ne visitèrent pas ces para-

ges avant les Portugais.

Ainsi point de trace de cote, point de nomenclatura hydro-géographi-

que dans la partie de TAfrique occidentale au dela de la limite connue
dans les cartes des cosmographes de TEurope avant le passage du cap

Bojador par les Portugais. Plusieurs des mappemondes que nous donnons
prouvent même que les cosmographes européens ne connaissaient, avant

les découvertes des Portugais et celle du Nouveau-Continent par Colomb,
que la moitié du globe.

Tel est le fait qui resulte de Texamen de ces rares et précieux monu-
ments contemporains ; tel est le fait qui nous est démontré par la mappe-
monde du XP siècle du Musée Britannique et par celle de Leipsick (plan-

ches I e II), par celle de la Bibliotlièque royale de Turin du XIP siècle

(Ibid.J, par le petil planisphére des commentaires de Cecco d Ascoli du
XIIP siècle (Ibid.J, par celui de la Bibliothèque imperiale de Vienne et

par Tautre quon trouvc dans un manuscrit du XIV Mècle » la Biblicthè-

que du Roi (planche II), par la mappemonde de Marino Saniito qui se

trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque du Roi á Paris (planche III),

par la carte des {xQvtí, PÍ7^\i^ani de iSíiy (planche IV, n.° i), par la carte

de FAtlas catalan de i375 (planche IV, n." 2), par la carte de TAtlas de

la Bibliothèque Pinelli, i384 à 1400 (planche IV, n." 3), par la mappe-
monde des chroniques de Saint-Denis du temps de Charles V (1364 à

i38o), par la mappemonde qui se trouve dans le manuscrit du Pomponius
Mela donné à la bibliothèque du chapitre de Reims par le cardinal Guil-

laume de Saint-Marc, précédemment chanoine du même chapitre *, par

• Voyez § X de notre ouvrage.
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la carte de la Bibliothèque de Weiniar (1427), enfin par la carte même
á^Andrea Biaiico et par sa mappemonde de i436, postérieure seulement

de deux ans au passage du cap Bojador par Gil Eaniies.

L'accord parfait de tous ces monuments et de plusieurs autres des

XIV et XV' siècles antérieurs aux découvertes des Portugais et que nous

signalons dans notre ouvrage, prouve que ics Vénitions, les Génois et les

Catalans, qui étaient alors les nations les plus instruites dans Tart nauti-

que, et dom les cosmographes étaient les plus renommés, ignoraient tous

le trace et le gisement de la cote d'Afrique au dela du cap Bojador; et

les notes qu'on lit tant sur la carte des fréres Pinigani **, que sur celle

de TAtlas catalan, et 1 absence de toute nomenclature au dela du pa-

rallèle des Caiiaries, ne laissent aucun donte sur Tignorance oú l'on était

à cet égard.

,
.-.

(«)

Malgré tous les soins que nous avons apportés à la lévision des cal-

ques tires des cartes originales, il se pourrait que d'autres calques pris

sur les mêmes cartes présentassent de légères différences dans la lecture

de quelques noms. Mais nous n'avons pas besoin de faire remarquer que

ces manières diíTérentes de lire un noni, quand il s'agit de cartes qui en

renferment plus de douze cents, ne peuvent diminuer en rien Tauthenti-

cité et Texactitude de notre publication.

Q
CHUTES

COWTENUES DANS L'ATLAS DE L'OUVRAGE
SUR LA PRIORITÉ

DE LA DÉCOUVEKTE DE LA COTE OCCIDEHTALE d'aPEIQUE AD DELA DU CAP BOJADOB

FAB LES POBTUGAIS.

XI' SIECLE.

I.— Mappemonde de XI' siècle, qui se trouve à la Bibliothèque

Cottonienne au Musée Britannique.

II. — Mappemonde du XI' siècle, qui se trouve dans un manuscrit

de la Bibliothèque de Leipsick.

** Voyez notre texte, § X.

(a) Esta serie de pontos substitue as 33 primeiras linhas de composição da 2.' pa-

gina, perfeitamente iguaes á do Avertissement B.
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XII' SIÈCLE.

III. — Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit du XIP siècle

de la Bibliothèque Royale de Turin.

XI[I= SIBCLB.

IV.— Mappemonde du XIII" siècle, qui se trouve dans les Commen-
taires de Cecco d'Ascoli.

XIV« SrÈCLB.

V. — Mappemonde qui se trouve dans un manuscrit du XIV* siècle

de la Bibliothèque Impériale de Vienne (inédite).

VI. — Planisphère qui se trouve dans un manuscrit du XIV siècle de
Guiliaume de Tripoli, à la Bibliothèque du Roi à Paris (inédite).

VII. — Mappemonde du XIV" siècle de Marino Sanuto, qui se trouve

dans un manuscrit de Ia Bibliothèque du Roi, qui porte ce ti-

tre : Chronicon ad annum mcccxx (inédite).

VIII.— Partie de 1'Afrique occidentale de la carte des frères Pinigani,
de 1367, dans la Bibliothèque de Parme.

IX. — Facsimile de la partie de TAfrique occidentale de la carte de
TAtlas catalan, de i375, de la Bibliothèque Royale de Paris.

X. — Facsimile de la partie de 1' Afrique de TAtlas de la Bibliothè-

que Pinelli^ de 1 384-1400 (inédite).

XI.— Facsimile d'une Mappemonde des Grandes Chroniques de
Saint-Denis du temps de Charles V (1364 à 1572), manuscrit

de la Bibliothèque de Sainte-Geneviéve (inédite).

XV» SIÈCLB.

XII. — Mappemonde du manuscrit de Pomponius Mela de Ia Biblio-

thèque de Reims, de 1417 (medite).

XIII. — Afrique occidentale de la carte conservée à la Bibliothèque de
Weimar, de 1427 (inédite).

XIV.— Carte du cosmographe vénitien Andrea Bianco, 1436.

XV. — Fragment d'une Mappemonde du même cosmographe, repré-

sentant une portion de TAfrique.

XVI. — Carte catalane de Gabriel Valsequa, datée de 1439 (inédite).

XVII. — Fragment de la Mappemonde de Fra Mauro (1460 à 1470).

XVIII. — Facsimile de la carte d' Afrique occidentale de 1 Atlas dessiné

par le cosmographe Graciosus Beniucasa Ancouitanus, datée

de 1467, de Ia Bibliothèque du Roi, à Paris (inédite).

XIX.— Facsimile d'une autre carte du même cosmographe Beninca-

5(3, datée de 1471, qui se trouve à Rome, à la Bibliothèque du
Vatican (inédite).

XX. — Carte d' Afrique du Globe de Martin de Behaim, qui se con-

serve ix Nuremberga datée de 1492.

XVI' SIÈCLE.

XXI. — Carte d' Afrique dcssinée par le célebre cosmographe Juan de
la Cosa, datée de i5oo (publiée pour Ia première íois). L'origi-

nal se trouve dans Ia Bibliothèque de M. le baron Walckenaèr.



XX[I. — Carte d' Afrique de la Mappemonde de Rnych du Ptolémée de
Rome, de i3o8.

XXIII. — Carte d' Afrique du Ptolémée publié à Strasbourg en i5i3, gra-

vée d'après les cartes portugaises.

XXIV. — Carie espagnoie dont roriginal se trouve à la Bibliothèque de
Weimar, datée de 1527 (inédite).

XXV. — Carte d' Afrique du faineux cosmographe espagnol Diego Ribei-

ro, datée de 1629, dont Toriginal se conserve à la Bibliothèque

de Weimar íinédite).

XXVI. — Facsimile de Ia carte d' Afrique de THydrographie de Jacques
de Vaulx, datée de i533, dont loriginal se conserve au depar-
tement des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, à Paris (iné-

dite).

XXVII. — Fac simile de la partie de la cote occidentale d' Afrique de la

carte de TAtlas de Joan Marlines, dessinée à Messine em i5(57,

manuscrits de la Bibliothèque de M. Ternaux-Compans (inédite).

XVUe SIÈCLE.

XXVIII. — Carte d' Afrique occidentale datée du [7 juillet 1601 et dessi-

née por Guillaiime Levasseur de Dieppe (dépôt des cartes de
la marine), (inédite).

XXIX. — Carta d' Afrique occidentale datée de 1623 et dessinée par le

cosmographe Dupont de Dieppe (dépôt de la marine), (inédite).

XXX. — Carte d' Afrique faite à Dieppe en i63i p^r Jeati Guerard, pro-

fesseur d'H3fdrographie, dans laquelle on \\í pour la première
fois le nora de Pelit-Dieppe (dépôt de la marine).

H

La presente livraison comprend la suite des monuments de la géogra-

phie du moyen âge. lis font parti:: de notre Atlas et servent de preuves à

rhistoire des découvertes, principalement à la priorité de celles qui ont étè

effectuées par les Portugais au XV'' siècle.

Cette nouvelle série vient confirmer de nouveau tout ce que nous avons

démontré dans le premier volume de nos Recherches siir la décoiiverte

des paj's situes sur la cote occidentale de l'Afrique, et dans Tavertissement

de notre Atlas, publié en 1842*-.

Dans la première partie nous avons donné trente monuments geogra-

phiques, pour la plupart inédits ; ã partir de la mappemonde du XP siècle,

* Voyez Recherches inlroduct., § X.

i

J
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qui se trouve dans la Bibliothèque cottonienne au Musée Britannique, jus-

qu'á la carte de Jean Guérard, fait; à Dieppe en i63i **.

Voici la liste des monuments que nous publions aujourd'hui

:

I ."Mappemonde dessinée dans un manuscrt de la cosmographie d'Azaph,
auteur du XI" siècle ***. (Ine'dite).

2." Mappemonde du XIll" siècle qui sé trouve an musée Britannique,
dans le manuscript Royal, 14, C. IX; monument très-précieux pour Tliis-

toire de la géographie du nnoyen âge. (Inedite.)

3.° Mappemonde du XIII* siècle qui se trouve dans le Manuscrit Royal,

14, C. XII, au Musée Britannique; monument très-curieux par sa forme
et par les preuves qu'il fournit à Tappui de ce que nous avons démontré
dans notre ouvrage. (Inédite).

4.° Mappemonde placée cn tête de la Chronique de Mathieu Paris, dans
le manuscrit coitonien du Musée Britannique du XIII" au XIV siècle.

Elle a pour titrc : Mappa Terrcc habitabilis. Flores Historiariim, sive

Historia ab orbe condito ad anu. i25i, per Matthaeeum de Parisio.

Dans cette mappemonde on lit une note três curieuse ou sont cites,

comme autorités, quatre autres planisphères, savoir

:

Celui de maitre Robert de Melkelesa, celui de rabba}'e de Waltham,
celui du roi à Westminster, et celui de Mathieu Paris. Voici cette note :

«Summatim facta est dispositio mappamundi mngistri Rob. de Mel-
kelesa et mappamundi de Waltham

.;
Mappamundi Domini regis quod est

in camerâ suâ apud VVestmonasterium, figuratur in ordine Matthasi de
Parisio. Verissimum autem figuratur in eodem ordine quoJ est quasi cla-

mis extensa, talis est scema nostrcB partis habitabilis secuiidiim philosuphos,

scilicet quarta pars terrte qui fsicj est triangularis fere. Corpus enim terr«
spericum (sphaericum) est.»

5.° Planisphère contenu dans un manuscrit du XIIP siècle de Vlmago
Mundi d'Honoré d'Autun, á la Bibliothèque royale de Paris. (En fac-
símile). *###.

6." Planisphère du même cosmographe, tire du même manuscrit. (Ine-

dite.)

7.» Planisphère qui se trouve dans le poeme géographique de /' Ima-
ge du Monde, par Gauthier de Metz, manuscrit do XIII" siècle, appar-
tenant à la Bibliothèque royale de Paris *. (Inédit en fac-simile.)

8." Autre planisphère, tire d'un autre manuscrit du XIII" siècle, du
même auteur, et appartenant à la même bibliothèque. (Inedii en fac-si-

mile.)

## Voyez la liste de ces monuments donnée dans la première partie de notre Atlas

et publiJe en 1842.

### Voyez Asher, On geographical lilerature of the Jews in lhe Itinerary of Benja-
min of Tudela, t. II, p. 247.

##* On y reconnait le même systòme de la mappemonde qu'on trouve à la suite

d'im manuscrit de Martianus Capella, de la bibliothèque de Leipsick, que nous avons
donnée aussi dans notre Atlas. Voyez nos Recherches, p. 275.

* Voyez nos Recherches, pap. 284. Nous avons fait tirar ces fac-simile sur le ma-
nuscrit n.° 7992 de Ia bibliotlièque roy<il qui faisait autrefois partie de la hi;)liothèque

de Charles V,'3. Les autres sont tires des raanuscrits, n.»* 7991-3, in 8.°, i852.



g.° Planisphère d'aprés un autre manuscrit du rnême auteur, conserve
dans le même ètablissement. (Inedit en fac símile.)

IO." Autre planisphère du même cosmographe, d'après le même. (Ine-

dit en fac-simile.)

11." Mappemonde qui se trouve au Musée Britannique dans le manus-
crit du Polychronicon de Ranulphus Hygden, du XIII' siècle **.

12." Mappemonde de Nicolas d'Oresme, placée á la suite de son Trai-
té de la Spliére quil dédia, en 1877, à Charles V, roi de France, son
élève-, tirée d'un magnifique manuscrit contemporain que posséde la Bi-

bliothèque royale de Paris ***. (Inédit en fac-simile.)

Nous avons fait graver ce monument au bas de la mappemonde de la

même époque qui se trouve dans le manuscrit des chroniques de Saint-De-
nis, á la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, parce que ces deux monu-
ments, dessinés en France et sous le même règne, representent Tetat des
connaissances des cosmographes français, avant les découvertes des Por-
tugais au XV siécle, et celle du Nouveau Continent par Colomb.

iS." Planisphère, placé dans le traite de 1'Imago Mundi du célebre
Pierre d'Ailly, et dans lequel on voit la ville d'Arine ou de mérédien cen-

tral des Árabes ****.

Ce traité de Pierre d'AiIly est tellement rare, que nous n'avons pu le

rencontrer que dans une seule bibliothèque de Paris. 11 ne se trouve point

dans la collection des ouvrages de cet auteur que posséde la Bibliothèque
royale.

14.° Carte d'une partie de TAfrique, qui se trouve dans le magnifique
Atlas^ inédit de Guillaume le Textu, du i565, conserve à la bibliothèque

du dépôt de la guerre.

Nous avons donné vingt-deux mappemondes d'ume époque anterieure
aux grandes découvertes effectuées au XV" siècle, par Vasco da Gama et

par Colomb. Cette collection de monuments resume dans leur ensemble
et presente dans leur ordre chronologique Thistoire des connaissances géo-
graphiques du raoyen age, et tous les systèmes cosmographiques et car-

tographiques anténeurs à la Renaissence.
Ainsi nous avons déjà publié, soit en entier soit en partie, quarente-qua-

tre monuments géographiques qui viennent tous à Tappui de ce que nous
avons démontré dans nos liecherches siir la découverte des pays situes

sur la cote occidentale de lAfrique.
Nous ne terminerons pas sans rappeler au lecteur ce que nous avo-

nos déjà dit dans lavertissement de la prémière livraison de cet Atlas-,

*• La Bibliothèque royale de Paris possèJe un manuscrit de ce polychronicon,
sous le n " 4922; il contient la mêm3 mappemonde, m^is on n'y voit pas la terre envi-
ronnée d'iles, comme dans celui du Musée Britannique que nous donnons ici, et qui pre-
sente d'autres différences.

*** Voyez nos Recherches, pi. LXIV, note 3, et p. gS ; ib., p. 276-279 et 290.
«»# Voyez á ce sujet la mémoire sur les systèmes géographiques des Grecs et des

Árabes, et en particulier sur Khobbet-Arine, par M. Sédillot. Paris, 1^42, in-4 ». Cette
ville, d'aprés ce cosmographe, était située sur l'équateur à une égale distance de TOrient
et de rOccident, du Nord et du Midi. (Imago Mundi, cap XV.)
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c'est que, malgré tous les soins que nous avons apporté dans cette publica-

tion, il se pourrait que d'autres calques tires sur les mêmes monuments
présentassent queiques diíTérences de lecture; mais si Ton rcfléchit que
les copistes et même les paléographes les plus exerces ne sont pas tou-

jours d'accord sur ia lecture d'uri nom dans les manuscrits du moyen age,

et surtout dans les cartes géographiques d'une nomenclature aussi riche,

on comprendra que ces diftérences ne peuvent en rien diminuer Tauthen-
ticité des monuments que nous publions. Bien au contraire, les discus-

sions philologiques qui pourront être soulevées par les difíérentes lectures

et par rinterprétation de ces noms, devront apporter des lumières nouvel-

les à rhistoire de la science Nous appelons nous-mêmes ces discussions,

et nous nous proposons, lorsque nous en auons le temps, de discuter un
grand nombre de ces noms et de rectifier ks erreurs échapées à ceux qui

ont tire les calques, ou qui ont grave ces monuments.
Si parmi les ouvrages écrits de nos jours, et pour Timpression des-

quels on apporte le plus grand soin, il n'en est pas un seul oú Ton ne
trouve queiques fautes ou queiques erreurs, à plus fort raison il est bien

difficile, sinon impossibie, de pousser Texactitude, dans la transcription

des millieres de noms contenus dans les monuments de la géographie du
moyen age, au point de pouvoir résister aux examens les plus minu-
tieux. Ajoutons, d'ailleurs, que nous n'avons pas pu coUationner nous-mê-
mes toutes les copies, puisque les originaux se trouvent disperses dans
un grand nombre des bibliothèques de TEurope.

Nous sommes du moins complétement rassurés á Tégard des pré-

cieuses cartes de Weimar de 1424, de 1527, et Diego Ribeiro de 1529,
car les calques ont été tires sur ceux de M. le baron de Walckenaèr,
signés par Ál. de Humboldt, et que ce savant avait fait tirer à Weimar;
néanmoins, nous n'avons donné en fac-simile que les cartes qui sont de
veritables fac-similes. Quant aux monuments du Musée Britannique, ils

ont été tires égalemente avec le plus grande soin et sous la surveillance

d'un savant trés-connu aujourd'hui dans TEurope par ses travaux et

par ses publications des manuscrits du moyen age, nous voulons parler

de notre confrére, M. Thomás Wright, secrétaire du Campden Societj',

et correspondant de Tlnstitut de France. Enfin, notre savant ami, M.
d'Avezac, qui a fait de si profundes études géographiques, a bien voulu
prendre la peine de revoir les épreuvcs de quelques-uns des monuments
que nous donnons dans cette livraison.

Nous croyons donc pouvoir dire avec toute confiance que nous n'avons

èpargné aucum moyen pour que cette publication, la première de ce genre
qui ail jamais été faile, fút la plus fidèle et la plus exacte reproduction
de ces précieux monuments de la géographie du moyen âge.

Paris, le 10 janvier 1844.





ADDENDA E CORRIGENDA

E' com a maior satisfação que aqui deixo consignado terem sido en-

contrados na Bibliotheca da Academia Real das Sciencias de Lisboa, na
segunda quinzena do mez de junho do corrente anno de 1909, os origi-

naes do Quadro Elementar relativos ás secções inéditas desta importan-
tíssima obra. O exame a que procedi na tarde do dia 22 daquelle mez
não me deixa a menor duvida a tal respeito.

Ainda bem. Veja-se o que sobre este achado publiquei no «Diário de
Noticias» do dia 29 do mesmo mez.

Passados dias tive o prazer de verificar a existência, na mesma Biblio-

theca, de um volumoso maço, in-íolio, de documentos, na integra, desti-

nados pelo visconde de Santarém á continuação do seu Corpo Diplomá-
tico.

Ampliando assim o que deixei referido especialmente em a nota (c)

de pags. 38 e 3g, os leitores melhor avaliarão agora o zelo e solicitude

manifestada pela Academia, e particularmente por L. A. Rebello da Silva

e Mendes Leal, na continuação destas duas obras, não obstante o subsi-

dio annual de seis contos que pelo Estado lhe foi concedido para esse

fim, a partir do anno seguinte áquelle em que faleceu o sábio auctor

!

5 2,13,26,35 . 0'Kelly . Okelly
10 21 . Armairo . Armário
i3 '^5

. a nota 3. . a nota (b) de pag. 48.

•4 39 . des relationes . des relations

4> jusqu' a nosjours . jusqu' à nosjours
16 . Americ . Améric
» » . pretendues . pretendues
» 1) . decouvertes . decouvertes
u 47 . diferentes . diferentes

, Monarchieu . monarchie
» 48'

. portugaise . Portugaise
» 1) .jusq' à . jusqu' j

'7 25 . roi du . roi'de

29 . Castro aiiteur de Vxltetiera- Castro, auteur de 1'ilttnera-

rium
i> 3o biographie par . biographie, par
K 34 . étoiffes . éttoffes
» 35 . peninsule . pemnsule
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:

,_ 35 . précedeés . précedeés
» 48 . Florida Branca . Florida Blanca
U 35 . Gil Vicente . Gil- Vicente
M i> . parte 2.")

;

. Paris, 1849

. parte 2 % pag. 431);
» 5o . Paris, 1840
i8 . manuscritps . manuscrits
» 10 . tomo 11.» . tomo 12.°

a . de 1840). . de 1840^ de 36 pags.

20 16 . «surprehendendo . «surprehendendo-o
i> 39 . Corpo Diplomático que . Corpo Diplomático, que
23 4 . comprehendia, seguinte . comprehendia seguinte

29 20 .11." Ú86Q), . ii.'--(l86q);

38 . 7 de janeiro de í8oi : . 7 de fevereiro de i86i

:

u 42 . iraportahte . importante
3o 10 .4.» (1870), . 4-° (1870):
u „"

. IO." (iSqi), . 10, (1891)

;

u 47 . descobriwentos . descobrimentos
33 20 . i85q . i858

43 . iS5ò . i858
3'8 75 . Em humero . Em numero
36 6 . Na cartn . Na carta

79 29 . sur la privité . sur la priorité

80 2Õ impressas nos fins . impressas durante anno
i> 2Q . Appendice E. . Appendice G.
« 49 . passaram . passou
86 ultima . 1849- . 1847-

98 43 . pas à'effec. . pas de effet.

. Bibliothèque d'AlbylOQ

'l

. Bibliothèque d'Albi

119 . Welfenbuttel. . Wolfenbuttel.
12 . século XIV. . século XIV:

12! 42 . janeiro de 1832. . janeiro de i852).

125 36 . de i45q . de I4?Q
126 11 . e 9.» . e 8.»

„ 5i . nota (c)] . nota (c)].

i33 ultima . Voice . Voici

.39 u , adquirida, . adquirido,

142 21 . uns pequenos numero . um pequeno numero
38 . provarão

. Por outra occasião,

. provavão

144 9 . «Por outra occasião
20 e 21 . consequencis . consequência

162 4 . j'auraris . j 'aurais

173 10 . 2Q . 29
>, .78 . 78

180 28 . de la Vadiayius, . de Vadi.vnis,

181 2 . mariues . marmes
192 34 .â la . á la











N0V2 5 1982

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

GA Freitas, Jordão Apollinario de
1013 02° visconde de Santarém
•7 e os seus atlas geographicos

S2F8

3-?




